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CENNIK 

PORT RZECZNY AKWEN MARINA W CZERWONAKU 

 (obowiązuje od 31 sierpnia 2021 r.) 

 

 

1. CENNIK OPŁAT ZA POSTÓJ JEDNOSTKI 

 

RODZAJ OPŁATY 

CENA 

JEDNOSTKI 
PŁYWAJĄCE DO 8 

METRÓW DŁUGOŚCI 

JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE 

OD 8 METRÓW 
(AWANPORT) 

Doba w sezonie wysokim 

01.06-31.08 

 
20,00 zł 

 
30,00 zł 

Doba w sezonie niskim 

01.04-31.05, 01.09-31.10 

 
15,00 zł 

 
25,00 zł 

Miesiąc w sezonie wysokim 

01.06-31.08 

 
300,00 zł 

 
450,00 zł 

Miesiąc w sezonie niskim 

01.04-31.05, 01.09-31.10 

 
225,00 zł 

 
375,00 zł 

Opłata za cały sezon 

01.04 – 31.10 

 
1 260,00 zł 

 
2 100,00 zł 

Informacje dodatkowe: 

1. Cena obejmuje całodobową ochronę i monitoring cumujących łodzi. 

2. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 
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2. CENNIK POZOSTAŁYCH USŁUG I OPŁAT PORTOWYCH 

RODZAJ USŁUGI / OPŁATY CENA 

Slipowanie 15,00 zł 

 
Postój kajaka 

8,00 zł/ 

doba 

Parking 

(cena dotyczy jednego pojazdu: samochód, przyczepa, 
motocykl) 

3,00 zł/ 

60 minut 

15,00 zł/ 

doba 

90,00 zł/ 
miesiąc 

 
Natrysk 

1,00 zł/ 

minuta 

Korzystanie z energii i wody 

na kei dla jednej jednostki pływającej 

15,00 zł/ 

doba 

3,00 zł/ 

60 minut 

Wynajęcie domku grillowego 

(worek węgla drzewnego, zaplecze sanitarne, oświetlenie) 

30,00 zł/ 

60 minut 

Organizacja ogniska 

(drewno, kije do ogniska, zaplecze sanitarne, oświetlenie) 

50,00 zł/ 

180 minut 

Wynajem obiektu 

w celu prowadzenia szkoleń w basenie portowym i na lądzie 

200,00 zł/ 

60 minut 

Informacje dodatkowe: 

1. Nie dotyczy podmiotów, z którymi zawarto odrębne umowy o współpracy na terenie 

portu rzecznego AKWEN MARINA w Czerwonaku. 

2. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 
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3. CENNIK TRAMWAJU WODNEGO 

BILET CENA   UWAGI 

NORMALNY 15,00 zł 
 

ULGOWY* 10,00 zł 
 

 
CZERWONACKIEJ 
DUŻEJ 

RODZINY 

RODZIC 10,00 zł 
 
Bilet wydawany na podstawie Czerwonackiej Karty 
Dużej Rodziny wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość. 

DZIECKO 5,00 zł 

 
SENIORA GMINY CZERWONAK 

 
8,00 zł 

Bilet wydawany na podstawie Karty Seniora Gminy 
Czerwonak wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość. 

 

 
REJS PRYWATNY 

 
 

200,00 zł/ 

60 minut 

1. Rejsy w sezonie, od poniedziałku do piątku  
w godzinach 8:00-18:00. 

2. Rejs minimum dwugodzinny wraz z obsługą łodzi. 
3. Konieczna rezerwacja terminu z 

dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

Informacje dodatkowe: 

1. Cena za bilet w jedną stronę na wskazanej trasie, zgodnie z rozkładem kursów. 

2. Na pokładzie tramwaju nie przewozi się rowerów, wózków dziecięcych, inwalidzkich oraz zwierząt. 

3. Maksymalna liczba pasażerów – 11. 

4. Dziecko niezależnie od wieku traktowane jest jako pasażer. 

5. *Osoby uprawnione do korzystania z biletów ulgowych: 

a) dzieci do ukończenia 3 roku życia – pełna ulga (wejście bezpłatne), 

b) dzieci od 3 do ukończenia 7 roku życia (do momentu rozpoczęcia obowiązku szkolnego), 

c) dzieci i młodzież szkolna na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, 

d) studenci do ukończenia 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, 

e) emeryci i renciści na podstawie ważnej legitymacji, 

f) osoby z niepełnosprawnością na podstawie zaświadczenia o niepełnosprawności (opiekun 
osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym – wejście bezpłatne). 

6. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 
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4. CENNIK WYNAJMU KAJAKÓW I SPŁYWÓW KAJAKOWYCH 

OPIS CENA UWAGI 

 

 
Spływ 

kajakowy 

Poznań-

Czerwonak 

 

 
35,00 zł/ 

osoba 

1. W cenie: 

a) transport kajaków, 

b) ubezpieczenie NNW, 

c) zabezpieczenie ratownicze. 

2. Organizacja spływu możliwa przy 
wykorzystaniu minimum ośmiu kajaków. 

 

 
Spływ kajakowy 

Czerwonak-Owińska 

 

 
25,00 zł/ 

osoba 

1. W cenie: 

d) transport kajaków, 

e) ubezpieczenie NNW, 

f) zabezpieczenie ratownicze. 

2. Organizacja spływu możliwa przy 
wykorzystaniu minimum ośmiu kajaków. 

 
Spływ kajakowy – dziecko 

 
10,00 zł/ 

osoba 

Dziecko do ukończenia siódmego roku życia jako 
drugi pasażer lub trzeci w dostawce. 

Wynajem do dziesięciu kajaków 200,00 
zł/ 

1. Cena obowiązuje bez względu na liczbę 
wynajętych kajaków. 


