Agencja Rozwoju Nysy

http://www.arn.nysa.pl/jezioro_nyskie/cennik_uslug/printpdf

Cennik usług
Cennik usług na terenie Ośrodka w Skorochowie

Pobytowa opłata dla osób przebywających w domkach zakładowych i
prywatnych
normalna 3,50 zł / osobę / dobę
ulgowa 2,00 zł / osobę / dobę
samochód 5,00 zł / dobę

Wjazd w celach handlowych
opłata jednorazowa za 1m² powierzchni zajętej na handel 65,00 zł / dzień

Opłata jednorazowa za parking przy ośrodku
1 lipca - 31 sierpnia 4,00 zł

Opłata jednorazowa za parking na terenie ośrodka
1 lipca - 31 sierpnia 8,00 zł
1 września - 30 czerwca 5,00 zł

Wstęp na teren ośrodka

bilet normalny 4,00 zł
bilet ulgowy 3,00 zł
karnet normalny (10 wejść) 35,00 zł
karnet ulgowy (10 wejść) 27,00 zł
karnet przejazdowy lub przejściowy *) 4,00 zł

*) z rejestrowanym czasem pobytu, uprawniający do
zwrotu opłaty w przypadku opuszczenia terenu ośrodka
w czasie nie dłuższym niż 15 minut od chwili wjazdu

Wjazd samochodem z:
windsurﬁngiem 12 zł
pontonem 12 zł
skuterem wodnym 12 zł
bananem 12 zł
W kazdym przypadku obowiązuje dodatkowo bilet parkingowy i bilet wstępu za każdą
osobę.
Wjazd płatny w recepcji, bilet u biletera
Cennik sprzętu pływającego
WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO

GODZINA

DZIEŃ

kajak

12,00 zł

55,00 zł

kajak 2-osob.

16,50 zł

66,00 zł

rower wodny 2-osob.

16,50 zł

90,00 zł

rower wodny 4-osob.

20,00 zł

130,00 zł

rower wodny 6-osob.

30,00 zł

195,00 zł

łódź wiosłowa

14,00 zł

65,00 zł

żaglówka "Omega"

30,00 zł

140,00 zł

Przejażdżki łodzią (od 5 do 12 osób) ze sternikiem
od 1 lipca do 31 sierpnia
12,00 zł / h / osobę
9,00 zł / ½ h / osobę
Dzieci do 6 lat bezpłatnie
od 1 września do 30 czerwca
9,00 zł / h / osobę
7,00 zł / ½ h / osobę
Dzieci do 6 lat bezpłatnie

Wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego
piłka siatkowa 10 zł za / dzień
siatka 15 zł za / dzień
leżak 8 zł za / 4 h
parasol 6 zł za / 4 h
leżak + parasol 10 zł za / 4 h
rower szosowy + kask
5 zł / h
35 zł / dzień
30 zł / każdy następny dzień
sakwy rowerowe
1 zł / h
5 zł / dzień
4 zł / każdy następny dzień

Wynajem wiaty ogniskowej
do 2 godz. 45,00 zł
każde rozpoczęte kolejne 2 godz. 27,50 zł
podłączenie energii 11,00 zł

Usługi
slipowanie łodzi 20,00 zł
cumowanie łodzi (doba) 6,00 zł
cumowanie łodzi (miesiąc) 90,00 zł
+ w sezonie bilet parkingowy i wstępu za każdą osobę

Zamieszczanie ogłoszeń reklamowych
format do A4 18,00 zł / miesiąc
format do A3 49,00 zł / miesiąc
format do A2 75,00 zł / miesiąc
format do A1 110,00 zł / miesiąc
format do A0 160,00 zł / miesiąc
powyżej formatu A0 170,00 zł/ miesiąc *)

*) przy umowach zawieranych na okres nie krótszy niż 6
miesięcy, stawka podlega indywidualnym negocjacjom
z Prezesem Zarządu Nyskiego Ośrodka Rekreacji, z tym
że nie może być niższa niż 80,00 zł/miesiąc i nie wyższa
niż 200,00 zł/miesiąc.

Pole namiotowe i carawaningowe

pobyt osób:
Bilet normalny 9,00 zł / osoba / doba
Dzieci do lat 4 bez pobierania opłaty
Bilet ulgowy 6,50 zł / osoba / doba

ustawienie:
namiotu 8,00 zł / doba

samochodu 6,00 zł / doba
motocykla 4,00 zł / doba
przyczepy 9,00 zł / doba
campbusa 10,00 zł / doba
podłączenie energii el. do przyczepy i campusa 13,00 zł
za każdą rozpoczętą dobę podłączenie energii el. do namiotu 11,00 zł za każdą
rozpoczętą dobę

Bilet ulgowy przysługuje:

dzieciom od lat 4 – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,
młodzieży szkolnej i studentom – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub
studenckiej,
emerytom i rencistom – na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty bądź dowodu
osobistego przedłożonego wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty,
inwalidom i osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz ich opiekunom
– na podstawie dokumentu potwierdzającego inwalidztwo lub stopień
niepełnosprawności.
Wstęp bezpłatny przysługuje dzieciom do lat 4 – na podstawie dokumentu
stwierdzającego wiek dziecka.
Powyższe ceny i opłaty zawierają podatek VAT i są kwotami brutto.

