
Załącznik do zarządzenia Nr 183/2021 

Wójta Gminy Czerwonak 

z dnia 5 lipca 2021  

CENNIK 

CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN 

W CZERWONAKU 

 

I) CENTRUM KULTURY I REKREACJI W KOZIEGŁOWACH 

1. PŁYWALNIA 

1.1. CENNIK WEJŚĆ JEDNORAZOWYCH 

BILET CENA UWAGI 

NORMALNY 

poniedziałek – piątek 

12,00 zł/ 

60 minut 

 

Obowiązuje dopłata za przekroczony limit czasu 

w wysokości 0,20 zł za każdą minutę. NORMALNY 

sobota, niedziela, święta 

13,00 zł/ 

60 minut 

 

ULGOWY* 
9,00 zł/ 

60 minut 

Obowiązuje dopłata za przekroczony limit czasu 

w wysokości 0,15 zł za każdą minutę. 

 

 
CZERWONACKIEJ DUŻEJ 

RODZINY – RODZIC 

 

 

9,00 zł/ 

60 minut 

 
1. Bilet wydawany na podstawie Czerwonackiej Karty 

Dużej Rodziny wraz z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość. 

2. Obowiązuje dopłata za przekroczony limit czasu 

w wysokości 0,20 zł za każdą minutę. 

 
CZERWONACKIEJ DUŻEJ 

RODZINY – DZIECKO 

 
 

4,00 zł/ 

60 minut 

1. Bilet wydawany na podstawie Czerwonackiej Karty 

Dużej Rodziny wraz z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość. 

2. Obowiązuje dopłata za przekroczony limit czasu 

w wysokości 0,15 zł za każdą minutę. 

 

AKTYWNY PORANEK 

poniedziałek – piątek 

 

7,00 zł/ 

60 minut 

1. Wejście do godziny 11:00. 

2. Obowiązuje dopłata za przekroczony limit 

czasu w wysokości 0,10 zł za każdą minutę. 

CAŁODZIENNY 
 

NORMALNY 25,00 zł 

 

ULGOWY* 

 

19,00 zł 

 

CZERWONACKIEJ DUŻEJ 

RODZINY – DZIECKO 

 
9,00 zł 

Bilet wydawany na podstawie Czerwonackiej Karty 

Dużej Rodziny wraz z dokumentem potwierdzającym 

tożsamość. 

 

 
SENIORA GMINY CZERWONAK 

poniedziałek – piątek 

 

 
3,00 zł/ 

60 minut 

1. Wejście na pływalnię do godziny 11:00. 

2. Bilet wydawany na podstawie Karty Seniora Gminy 

Czerwonak wraz z dokumentem potwierdzającym 

tożsamość. 

3. Obowiązuje dopłata za przekroczony limit czasu 

w wysokości 0,10 zł za każdą minutę. 



 

 

 
WETERANA 

 

 

 
wstęp 

bezpłatny 

1. Wstęp bezpłatny na podstawie ważnej legitymacji 

weterana lub weterana poszkodowanego 

zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 

r. 

o weteranach działań poza granicami państwa 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2055). 

2. Wejście do strefy odnowy biologicznej 

dodatkowo płatne (według cennika). 

STREFA ODNOWY 

BIOLOGICZNEJ 

wejście jednorazowe 

 

6,00 zł/ 

20 minut 

1. Pobyt do 20 minut opłacany z góry. 

2. Obowiązuje dopłata za przekroczony limit 

czasu w wysokości 0,30 zł za każdą minutę. 

 

SEANS Z SAUNAMISTRZEM 
27,00 zł/ 

90 minut 

 

Pełen seans składa się trzech cyklów. 

GRUPOWY SZKOLNY 

I PRZEDSZKOLNY 

jednostki oświatowe, których 

organem prowadzącym jest 

Gmina 

Czerwonak 

 
 

4,00 zł/ 

uczeń/45 

minut 

 

 
 

1. Grupy minimum dwunastoosobowe. 

2. Szkoły – jeden instruktor przypada na 

grupę piętnastoosobową. 

3. Przedszkola – jeden instruktor przypada na 

grupę dziesięcioosobową. 

4. Wejście opiekuna w cenie. 

5. Wejście możliwe od poniedziałku do piątku 

w godz. 6:30-15:30 (ostatnie wejście). 

6. Konieczna rezerwacja z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. 

GRUPOWY SZKOLNY 

I PRZEDSZKOLNY 

pozostałe publiczne jednostki 

oświatowe mające siedzibę na 

terenie gminy Czerwonak 

 
 

4,32 zł/ 

uczeń/45 

minut 

GRUPOWY 

pozostałe jednostki oświatowe, 

organizacje pozarządowe oraz 

grupy zorganizowane 

 
5,00 zł/ 

uczeń/45 

minut 

 

 

 

 

INSTRUKTORSKI 

 

 

 

 

250,00 zł 

1. Upoważnia do prowadzenia zajęć przez osoby 

niezatrudnione przez Centrum Rozwoju Kultury 

Fizycznej AKWEN, po uprzedniej pisemnej zgodzie 

dyrektora. 

2. Cena zawiera wejście na pływalnię. 

3. Czas zajęć – do 60 minut. 

4. Po przekroczeniu czasu 60 minut należy zakupić 

kolejny bilet. 

5. Wynajem toru w cenie. 

6. Cena dotyczy zajęć dla jednej osoby. 

Informacje dodatkowe: 

1. *Osoby uprawnione do korzystania z biletów i karnetów 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). 

2. Ze strefy odnowy biologicznej mogą korzystać osoby po ukończeniu 16 roku życia. 

3. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 

1.2. CENNIK KARNETÓW INDYWIDUALNYCH 

ABONAMENT CENA UWAGI 

KARNET 60 53,00 zł 
1. Karnet o wartości 60,00 zł. 

2. Ważny 45 dni od daty zakupu. 



KARNET 90 79,00 zł 
1. Karnet o wartości 90,00 zł. 

2. Ważny 45 dni od daty zakupu. 

KARNET 120 105,00 zł 
1. Karnet o wartości 120,00 zł. 

2. Ważny 45 dni od daty zakupu. 

KARNET 300 265,00 zł 
1. Karnet o wartości 300,00 zł. 

2. Ważny 180 dni od daty zakupu. 

1.3. CENNIK KARNETÓW DLA ZAKŁADÓW PRACY 

LICZBA KARNETÓW CENA UWAGI 

do 15 sztuk 79,00 zł 1. Karnet o wartości 90,00 zł. 

2. Ważny 60 dni od daty zakupu. 

3. Podana cena dotyczy jednej sztuki w określonych 

wariantach zakupowych. 

od 15 do 50 sztuk 75,00 zł 

powyżej 50 sztuk 70,00 zł 

Informacje dodatkowe: 

1. Karnety są rozliczane minutowo: 

a) bilet normalny – 0,20 zł za minutę, 

b) bilet ulgowy – 0,15 zł za minutę. 

2. Przy zakupie karnetu należy doliczyć jednorazową opłatę w wysokości 2 zł za jego wydanie. 

3. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 

1.4. CENNIK WYNAJMU PRZESTRZENI BASENOWEJ 

 

WYNAJEM TORU SPORTOWEGO 
CENA 

JEDEN TOR 

CENA 

KOLEJNY TOR* 

 

UWAGI 

 

Kluby pływackie działające 

na obszarze gminy 

Czerwonak 

 

105,00 zł/ 

60 minut 

 

140,00 zł/ 

60 minut 

*Cena za kolejny tor 

wynajmowany w danej 

godzinie. 

 

Pozostałe podmioty 
160,00 zł/ 

60 minut 

  

Informacje dodatkowe: 

1. Z toru może korzystać maksymalnie dwanaście osób. 

2. Dostępne terminy: od poniedziałku do piątku w godzinach 16:15-20:00 (ostatnie wejście), sobota w godzinach 8:00-13:00 

(ostatnie wejście). 

3. Konieczna rezerwacja z tygodniowym wyprzedzeniem. 

4. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

OPIS CENA UWAGI 

 

 

Wynajem hali basenowej 

 

 
2 300,00 zł/ 

60 minut 

1. Wynajem obejmuje basen sportowy (sześć torów), 

basen do nauki pływania, basen rekreacji wraz 

z jacuzzi i sauną. 

2. Konieczna rezerwacja z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. 

3. Maksymalna liczba osób – 120. 

 
Wynajem basenu sportowego 

 

1 150,00 zł/ 

60 minut 

1. Konieczna rezerwacja z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. 

2. Maksymalna liczba osób – 60. 

 
Wynajem basenu do nauki 

pływania 

 

322,00 zł/ 

60 minut 

1. Konieczna rezerwacja z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. 

2. Maksymalna liczba osób – 30. 

 

Wynajem strefy 

odnowy biologicznej 

 

250,00 zł/ 

30 minut 

1. Konieczna rezerwacja z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. 

2. Maksymalna liczba osób – 20. 



 
 

1.5. CENNIK ZAJĘĆ W WODZIE 

RODZAJ CENA OPIS 

 

 
Kurs grupowej nauki pływania 

(8-15 osób) 

15,00 zł 

x liczba zajęć w kursie 

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. 

12,50 zł 

x liczba zajęć w kursie 

 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. 

25,00 zł Zajęcia próbne (jednorazowe). 

 

BOBAS 

Kurs w wodzie dla niemowląt 

i dzieci do ukończenia 4 roku życia 

(dziecko + rodzic) 

15,00 zł 

x liczba zajęć 

w kursie 

 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. 

25,00 zł Zajęcia próbne (jednorazowe). 

 

 

 

 

 

 

 
Kurs indywidualnej nauki pływania 

250,00 zł Trening indywidualny – 5 treningów. 

350,00 zł Instruktor plus dwóch uczestników – 5 treningów. 

450,00 zł Instruktor plus trzech uczestników – 5 treningów. 

600,00 zł Instruktor plus czterech uczestników – 5 treningów. 

55,00 zł Trening indywidualny – zajęcia jednorazowe. 

 

75,00 zł 
Instruktor plus dwóch uczestników – zajęcia 

jednorazowe. 

 

95,00 zł 
Instruktor plus trzech uczestników – zajęcia 

jednorazowe. 

 

125,00 zł 
Instruktor plus czterech uczestników – zajęcia 

jednorazowe. 

 

 
 

Zajęcia aqua fitness 

11,00 zł 

x liczba zajęć w 

miesiącu 

 

Karnet miesięczny – zajęcia raz w tygodniu. 

10,00 zł 

x liczba zajęć w 

miesiącu 

 

Karnet miesięczny – zajęcia dwa razy w tygodniu. 

15,00 zł Wejście jednorazowe. 

 

 

 

 

Instruktor Centrum 

Rozwoju Kultury Fizycznej 

AKWEN dla szkół, 

przedszkoli i grup 

zorganizowanych 

 

 

 

40,00 zł 

1. Cena dotyczy opieki instruktorskiej dla 

zorganizowanych grup jednostek 

oświatowych, których organem 

prowadzącym jest Gmina Czerwonak. 

2. Szkoły – jeden instruktor przypada na 

grupę piętnastoosobową. 

3. Przedszkola – jeden instruktor przypada na grupę 

dziesięcioosobową. 

 
49,20 zł 

1. Cena dotyczy opieki instruktorskiej dla pozostałych 

jednostek oświatowych, organizacji 

pozarządowych, grup zorganizowanych. 

Informacje dodatkowe: 

1. Wynajem przestrzeni basenowej możliwy jest tylko w godzinach funkcjonowania obiektu. 

2. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 



  
2. Szkoły i grupy zorganizowane – jeden instruktor 

przypada na grupę piętnastoosobową (dzieci 

powyżej 7 roku życia). 

3. Przedszkola i grupy zorganizowane – jeden 

instruktor przypada na grupę dziesięcioosobową 

(dzieci do ukończenia 7 roku życia). 

Informacje dodatkowe: 

1. Cena nie zawiera opłaty za wejście na pływalnię. 

2. Czas trwania zajęć – 45 minut, z wyjątkiem zajęć BOBAS trwających 35 minut. 

3. Przy zakupie karnetu należy doliczyć jednorazową opłatę w wysokości 2 zł za jego wydanie. 

4. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 



2. SIŁOWNIA 

2.1. CENNIK WEJŚĆ NA SIŁOWNIĘ 

BILET CENA UWAGI 

Wejście jednorazowe 15,00 zł 
 

 
 

INSTRUKTORSKI 

 
400,00 zł/ 

miesiąc 

1. Upoważnia do prowadzenia treningów, 

sporządzania planów treningowych i dietetycznych. 

2. Konieczna zgoda dyrektora Centrum 

Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN. 

 
 

WETERANA 

wejście jednorazowe 

 

 
wstęp bezpłatny 

Wstęp bezpłatny na podstawie ważnej legitymacji 

weterana lub weterana poszkodowanego 

zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 

r. 

o weteranach działań poza granicami państwa 

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2055). 

 
Karnet AKTYWNY PORANEK 

 
75,00 

zł/ 

miesiąc 

1. Karnet imienny (wejście na podstawie ważnego 

karnetu wraz z dokumentem potwierdzającym 

tożsamość). 

2. Obowiązuje w godzinach 06:30-14:30. 

 

Karnet open 
98,00 

zł/ 

miesiąc 

1. Karnet imienny bez ograniczeń (wejście na 

podstawie ważnego karnetu wraz z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość). 

2. W przypadku niedoładowania karnetu na 

kolejny miesiąc zgodnie z zawartą umową 

zostanie 

wystawiona faktura obciążeniowa za zaległy okres 

(zapis dotyczy karnetów z umowami). 

Karnet open 

z umową roczną 

79,00 

zł/ 

miesiąc 

Karnet open 

z umową półroczną 

89,00 

zł/ 

miesiąc 

 

Karnet ulgowy* 
69,00 

zł/ 

miesiąc 

1. Karnet imienny bez ograniczeń (wejście na 

podstawie ważnego karnetu wraz z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość). 

2. W przypadku niedoładowania karnetu na kolejny 

miesiąc zgodnie z zawartą umową zostanie 

wystawiona faktura obciążeniowa za zaległy okres 

(zapis dotyczy karnetów z umowami). 

Karnet ulgowy* 

z umową roczną 

58,00 

zł/ 

miesiąc 

Karnet ulgowy* 

z umową półroczną 

64,00 

zł/ 

miesiąc 

Grupy szkolne 

jednostki oświatowe których 

organem prowadzącym jest 

Gmina 

Czerwonak 

 
4,00 zł/ 

uczeń/45 

minut 

1. Grupy minimum ośmioosobowe. 

2. Wejście opiekuna w cenie. 

3. Jeden opiekun przypada na grupę do ośmiu osób. 

4. Wejście możliwe od poniedziałku do piątku 

w godz. 7:00-15:30 (ostatnie wejście). 

5. Konieczna rezerwacja z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 
Grupy szkolne 

pozostałe jednostki oświatowe 

5,00 zł/ 

uczeń/45 

minut 



Dodatkowe informacje: 

1. *Osoby uprawnione do korzystania z biletów i karnetów ulgowych: 

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

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

c) emeryci i renciści na podstawie ważnej legitymacji, 

d) osoby z niepełnosprawnością na podstawie zaświadczenia o niepełnosprawności (opiekun osoby 

z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym – wejście bezpłatne). 

2. Z siłowni może korzystać młodzież po ukończeniu 14 roku życia. Do ukończenia 18 lat wymagana jest pisemna zgoda 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

3. Przy zakupie karnetu należy doliczyć jednorazową opłatę w wysokości 2 zł za jego wydanie. 

4. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 



2.2. CENNIK TRENINGÓW PERSONALNYCH, PLANÓW TRENINGOWYCH, PLANÓW DIETETYCZNYCH 

OPIS CENA 

Trening indywidualny 50,00 zł 

Pakiet dziesięciu treningów indywidualnych 400,00 zł 

Trening personalny – instruktor plus dwie osoby 80,00 zł 

Trening personalny – instruktor plus trzy osoby 110,00 zł 

Przygotowanie dwutygodniowego planu treningowego 

(zestaw codziennych aktywności dobrany indywidualnie 

w odpowiedzi na potrzeby i cele treningowe klienta) 

 
70,00 zł 

Przygotowanie dwutygodniowego planu dietetycznego 

(zestaw codziennych posiłków opracowany na podstawie wywiadu 

z klientem) 

 
70,00 zł 

Informacje dodatkowe: 

1. Czas treningu – 90 minut. 

2. Cena treningu personalnego nie zawiera ceny wejścia na siłownię. 

3. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 

3. ZAJĘCIA FITNESS 

3. CENNIK ZAJĘĆ FITNESS 

RODZAJ ZAJĘĆ CENA OPIS UWAGI 

 

JOGA 

18,00 zł 

x liczba zajęć w 

miesiącu 

Karnet miesięczny – zajęcia raz 

w tygodniu 

 
Zajęcia trwają 

90 minut 

20,00 zł Zajęcia jednorazowe 

 

ZUMBA FITNESS 

15,00 zł 

x liczba zajęć w 

miesiącu 

Karnet miesięczny – zajęcia raz 

w tygodniu 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia trwają 

45 minut 

20,00 zł Zajęcia jednorazowe 

 

 

 

AEROBIK 

10,00 zł 

x liczba zajęć w 

miesiącu 

Karnet miesięczny – zajęcia raz 

w tygodniu 

8,00 zł 

x liczba zajęć w 

miesiącu 

Karnet miesięczny – zajęcia dwa 

razy w tygodniu 

15,00 zł Zajęcia jednorazowe 

 
ZAJĘCIA TANECZNO- 

RUCHOWE DLA DZIECI 

15,00 zł 

x liczba zajęć w 

miesiącu 

Karnet miesięczny – zajęcia raz 

w tygodniu 

20,00 zł Zajęcia jednorazowe 

Informacje dodatkowe: 

1. Przy zakupie karnetu należy doliczyć jednorazową opłatę w wysokości 2 zł za jego wydanie. 

2. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 



4. USŁUGI I OPŁATY DODATKOWE 

4. CENNIK USŁUG I OPŁAT DODATKOWYCH 

USŁUGA/ OPŁATA CENA UWAGI 

Przyjęcie urodzinowe 

do dziesięciu osób 

 

350,00 zł 
1. Oferta obejmuje: 

a) 90 minut zajęć w basenie z animatorem, 

b) 45 minut zabaw z animatorem w sali 

warsztatowej Centrum Kultury i Rekreacji, 

c) poczęstunek. 

2. Zakup tortu we własnym zakresie. 

3. Wymagany zadatek w wysokości 100,00 zł. 

 
Przyjęcie urodzinowe 

udział dodatkowego 

uczestnika powyżej dziesięciu 

osób 

 

 
35,00 zł 

Opłata za wystawienie 

karnetu/duplikatu karnetu 

 

2,00 zł 
Opłata dotyczy wszystkich obiektów Centrum Rozwoju 

Kultury Fizycznej AKWEN. 

Opłata za zgubienie/zniszczenie 

paska transponderowego 

 

50,00 zł 

 

Opłata za zgubienie żetonu 

szatniowego 

 

30,00 zł 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Duplikat karnetu wydaje się na podstawie paragonu potwierdzającego doładowanie karnetu lub potwierdzenia 

płatności kartą płatniczą doładowania karnetu. 

2. W przypadku niedostępności Centrum Kultury i Rekreacji (pływalnia, siłownia, sala warsztatowa) czas obowiązywania 

karnetów jest wydłużony proporcjonalnie o czas niedostępności usług. 

3. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 



5. WARSZTATY, SZKOLENIA, KONFERENCJE I INNE WYDARZENIA 

5.1. CENNIK WYNAJMU SALI WIDOWISKOWEJ DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY CZERWONAK 

CENA 

(CAŁA SALA) 

CENA 

(POŁOWA SALI) 

 

UWAGI 

100,00 zł/ 

60 minut 

50,00 zł/ 

60 minut 

Wynajem z nagłośnieniem konferencyjnym audio-video (zestaw 

mikrofonów, głośników, ekranów i rzutników) 

 
200,00 zł/ 

60 minut 

 
1. Wynajem z pełnym wyposażeniem: nagłośnieniem i 

oświetleniem scenicznym oraz sprzętem konferencyjnym audio-

video. 

2. Obsługa audio-wizualna dodatkowo płatna (koszty ustalane 

każdorazowo indywidualnie w zależności od potrzeb). 

5.2. CENNIK WYNAJMU SALI WIDOWISKOWEJ DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW 

CENA 

(CAŁA SALA) 

CENA 

(POŁOWA SALI) 

 

UWAGI 

200,00 zł/ 

60 minut 

130,00 zł/ 

60 minut 

Wynajem z nagłośnieniem konferencyjnym audio-video (zestaw 

mikrofonów, głośników, ekranów i rzutników) 

 
400,00 zł/ 

60 minut 

 
1. Wynajem z pełnym wyposażeniem: nagłośnieniem i 

oświetleniem scenicznym oraz sprzętem konferencyjnym audio-

video. 

2. Obsługa audio-wizualna dodatkowo płatna (koszty ustalane 

każdorazowo indywidualnie w zależności od potrzeb). 

Informacje dodatkowe: 

1. Cała sala widowiskowa rozumiana jest zarówno jako pusta przestrzeń jak i przestrzeń z miejscami siedzącymi (łącznie 

z trybuną teleskopową). 

2. Połowa sali widowiskowej (część ze sceną lub cześć bez niej, z trybuną teleskopową) rozumiana jest jako pusta 

przestrzeń i przestrzeń z miejscami siedzącymi. 

3. Specyfikacja oświetlenia i nagłośnienia dostępna na żądanie. 

4. Obsługa techniczna i usługa sprzątania wliczona w cenę. 

5. Wynajem sali możliwy jest tylko w godzinach funkcjonowania obiektu. 

6. Ceny nie dotyczą podmiotów, z którymi zawarto odrębne umowy długoterminowe na cele biurowe, socjalne, kulturalne, 

gastronomiczne itp. 

7. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 

5.3. CENNIK WYNAJMU SALI WARSZTATOWEJ 

 

OPCJE WYNAJMU 

CENA 

JEDNOSTKI BUDŻETOWE 

GMINY CZERWONAK 

 

POZOSTAŁE PODMIOTY 

w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku 30,00 zł 40,00 zł 

w godzinach 15:00-22:00 od poniedziałku do piątku 45,00 zł 60,00 zł 

w godzinach 8:00-15:00 w soboty, niedziele i święta 45,00 zł 60,00 zł 

w godzinach 15:00-22:00 w soboty, niedziele i święta 52,50 zł 70,00 zł 

Informacje dodatkowe: 

1. Sala warsztatowa rozumiana jest zarówno jako pusta przestrzeń jak i przestrzeń z miejscami siedzącymi. Istnieje 

możliwość udostępnienia stołów. 

2. Czas wynajmu – 60 minut. 

3. Wynajem sali możliwy jest tylko w godzinach funkcjonowania obiektu. 

4. Ceny nie dotyczą podmiotów, z którymi zawarto odrębne umowy długoterminowe na cele biurowe, socjalne, kulturalne, 

gastronomiczne itp. 



 
 

5.4. CENNIK WYNAJMU PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ 

 

OPCJE WYNAJMU 

CENA 

JEDNOSTKI BUDŻETOWE 

GMINY CZERWONAK 

 

POZOSTAŁE PODMIOTY 

w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku 22,50 zł 30,00 zł 

w godzinach 15:00-22:00 od poniedziałku do piątku 26,25 zł 35,00 zł 

w godzinach 8:00-15:00 w soboty, niedziele i święta 30,00 zł 40,00 zł 

w godzinach 15:00-22:00 w soboty, niedziele i święta 33,75 zł 45,00 zł 

Informacje dodatkowe: 

1. Czas wynajmu – 60 minut. 

2. Przestrzeń edukacyjna rozumiana jest zarówno jako pusta przestrzeń jak i przestrzeń z miejscami siedzącymi. Istnieje 

możliwość udostępnienia stołów. 

3. Wynajem sali możliwy jest tylko w godzinach funkcjonowania obiektu. 

4. Ceny nie dotyczą podmiotów, z którymi zawarto odrębne umowy długoterminowe na cele biurowe, socjalne, kulturalne, 

gastronomiczne itp. 

5. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 

5.5. CENNIK WYNAJMU WYPOSAŻENIA SAL WARSZTATOWEJ I/LUB PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ 

RODZAJ SPRZĘTU CENA 

Sprzęt sportowy 20,00 zł 

Rzutnik i ekran 20,00 zł 

Flipchart 10,00 zł 

Mikrofon 20,00 zł 

Informacje dodatkowe: 

1. Czas wynajmu – 60 minut. 

2. Informacji o rodzaju i liczbie dostępnego sprzętu sportowego udziela obsługa obiektu. 

3. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

5. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 



II) AKWEN TROPICANA OWIŃSKA 

1. CENNIK WEJŚĆ NA KĄPIELISKO 

BILET CENA UWAGI 

 
NORMALNY 

poniedziałek – piątek 6,00 zł 
 

 

Możliwość uiszczenia opłaty w ramach 

karnetu wejść na pływalnię w Koziegłowach. 

sobota, niedziela, święta 7,00 zł 

 
ULGOWY* 

poniedziałek – piątek 3,00 zł 

sobota, niedziela, święta 4,00 zł 

 

CZERWONACKIEJ DUŻEJ 

RODZINY 

RODZIC 4,00 zł Bilet wydawany na podstawie Czerwonackiej 

Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość. DZIECKO 2,50 zł 

 

 
WETERANA 

 
 

wstęp 

bezpłatn

y 

Na podstawie ważnej legitymacji weterana 

lub weterana poszkodowanego, o której 

mowa w art. 30a ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o weteranach działań poza granicami 

państwa (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2055). 

Informacje dodatkowe: 

1. *Osoby uprawnione do korzystania z biletów i karnetów 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). 

2. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 

2. CENNIK WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU 

OPIS CENA 

PADDLEBOARD 

osoby pełnoletnie 

10,00 zł/ 

60 minut 

PADDLEBOARD 

dzieci i młodzież od 10 do ukończenia 18 roku życia wyłącznie pod 

opieką osoby pełnoletniej na drugim paddleboardzie 

 

8,00 zł/ 

60 minut 

 

KAJAK 
9,00 zł/ 

60 minut 

 

ROWER DWUOSOBOWY 
12,00 zł/ 

60 minut 

ROWER DWUOSOBOWY 

z Czerwonacką Kartą Dużej Rodziny 

6,00 zł/ 

60 minut 

 

ROWER CZTEROOSOBOWY 
17,00 zł/ 

60 minut 

ROWER CZTEROOSOBOWY 

z Czerwonacką Kartą Dużej Rodziny 

8,50 zł/ 

60 minut 

LEŻAK 10,00 zł 



 
 

3. CENNIK WEJŚĆ DO LABIRYNTU 

RODZAJ BILETU CENA UWAGI 

NORMALNY 12,00 zł 
 

ULGOWY* 6,00 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 

 
5,00 zł 

Bilet wydawany na podstawie Karty Seniora Gminy 

Czerwonak wraz z dokumentem potwierdzającym 

tożsamość. 

 

 

GRUPOWY 

 

 
5,00 zł/ 

osoba 

1. Grupy minimum dwunastoosobowe. 

2. Opiekun – wejście bezpłatne. 

3. Konieczność dokonania wcześniejszej rezerwacji. 

4. Uprawnieni: dzieci i młodzież szkolna, studenci 

do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści na 

podstawie ważnej legitymacji. 

Informacje dodatkowe: 

1. *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). 

2. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

Informacje dodatkowe: 

1. Sprzęt pływający mogą wypożyczać wyłącznie osoby pełnoletnie. 

2. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 



III) PORT RZECZNY AKWEN MARINA W CZERWONAKU 

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. 

 

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. 



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. 

 

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. 



 
doba 2. W cenie – wyposażenie w kamizelki i wiosła. 

3. Cena nie zawiera zabezpieczenia ratowniczego. 

4. Do ceny wynajmu należy doliczyć koszt transportu kajaków 

(na podstawie cennika). 

Transport kajaków 

(w obie strony) 

3,00 zł/ 

km 

Transport kajaków zapewnia Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej 

AKWEN. Koszt należy doliczyć do ceny ich wynajęcia. 

Informacje dodatkowe: 

Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 

5. CENNIK POLA KAMPEROWO-BIWAKOWEGO 

OPIS CENA 

 

Rozbicie namiotu jednoosobowego 
7,00 zł/ 

doba 

 

Rozbicie namiotu dwuosobowego 
8,00 zł/ 

doba 

 

Rozbicie namiotu trzy lub czteroosobowego 
12,00 zł/ 

doba 

 

Postój kampera 
20,00 zł/ 

doba 

 

Pobyt na polu biwakowym 
5,00 zł/ 

osoba/dob

a 

Informacje dodatkowe: 

1. W cenie dostęp do sanitariatów (toaleta, natrysk) oraz prądu. 

2. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 



IV) HALA SPORTOWA W CZERWONAKU 

1. CENNIK WYNAJMU HALI SPORTOWEJ 

 

 

WYNAJEM 

CENA 

JEDNOSTKI BUDŻETOWE 

ORAZ STOWARZYSZENIA I KLUBY 

SPORTOWE DZIAŁAJĄCE NA 

OBSZARZE GMINY CZERWONAK 

 
 

POZOSTAŁE PODMIOTY 

CAŁA HALA 

poniedziałek – piątek 

70,00 zł/ 

45 minut 

95,00 zł/ 

45 minut 

POŁOWA HALI 

poniedziałek – piątek 

40,00 zł/ 

45 minut 

60,00 zł/ 

45 minut 

sobota – niedziela (do 3 godzin) 250,00 zł 
 

sobota – niedziela (do 5 godzin) 400,00 zł 500,00 zł 

sobota –niedziela (do 10 godzin) 600,00 zł 1 000,00 zł 

Informacje dodatkowe: 

1. Ceny nie dotyczą podmiotów, z którymi zawarto odrębne umowy o współpracy. 

2. Wynajem hali możliwy jest tylko w godzinach funkcjonowania obiektu. 

3. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 

2. CENNIK WYNAJMU SALI FITNESS 

 

 

WYNAJEM 

CENA 

JEDNOSTKI BUDŻETOWE 

ORAZ STOWARZYSZENIA I KLUBY 

SPORTOWE DZIAŁAJĄCE NA 

OBSZARZE GMINY CZERWONAK 

 
 

POZOSTAŁE PODMIOTY 

 

poniedziałek – piątek 
35,00 zł/ 

60 minut 

45,00 zł/ 

60 minut 

 

poniedziałek – piątek 
53,00 zł/ 

90 minut 

78,00 zł/ 

90 minut 

sobota, niedziela (do 5 godzin) 300,00 zł 400,00 zł 

sobota, niedziela (do 10 godzin) 400,00 zł 540,00 zł 

Wynajem miesięczny 1 200,00 zł 2 400,00 zł 

Informacje dodatkowe: 

1. Ceny nie dotyczą podmiotów, z którymi zawarto odrębne umowy o współpracy. 

2. Wynajem sali możliwy jest tylko w godzinach funkcjonowania obiektu. 

3. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 



3. CENNIK WYNAJMU SALI KONFERENCYJNEJ 

 

 

WYNAJEM 

CENA 

JEDNOSTKI BUDŻETOWE 

ORAZ STOWARZYSZENIA I KLUBY 

SPORTOWE DZIAŁAJĄCE NA 

OBSZARZE GMINY CZERWONAK 

 
 

POZOSTAŁE PODMIOTY 

 

poniedziałek – piątek (do 3 godzin) 
30,00 zł/ 

60 minut 

55,00 zł/ 

60 minut 

poniedziałek – piątek (do 5 godzin) 120,00 zł 210,00 zł 

poniedziałek – piątek (do 10 godzin) 180,00 zł 320,00 zł 

sobota, niedziela (do 5 godzin) 450,00 zł 530,00 zł 

sobota, niedziela (od 5 do 10 godzin) 600,00 zł 800,00 zł 

Informacje dodatkowe: 

1. W cenie podstawowe wyposażenie konferencyjne: rzutnik, ekran, nagłośnienie. 

2. Ceny nie dotyczą podmiotów, z którymi zawarto odrębne umowy o współpracy. 

3. Wynajem sali możliwy jest tylko w godzinach funkcjonowania obiektu. 

4. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 

4. CENNIK ZAJĘĆ FITNESS (ABT, ZDROWY KRĘGOSŁUP, STRETCHING, POZOSTAŁE) – SALA FITNESS 

BILET LUB KARNET CENA 

Wejście jednorazowe 15,00 zł 

Karnet – cztery zajęcia 

Ważny pięć tygodni od dnia zakupu (zajęcia raz w tygodniu) 

 

40,00 zł 

Karnet – osiem zajęć 

Ważny dziesięć tygodni od dnia zakupu (zajęcia raz w tygodniu) 

 

72,00 zł 

Informacje dodatkowe: 

Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 

5. CENNIK ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH – HALA 

BILET LUB KARNET CENA 

Wejście jednorazowe 20,00 zł 

Karnet – cztery zajęcia 

Ważny pięć tygodni od dnia zakupu (zajęcia raz w tygodniu) 

 

70,00 zł 

Informacje dodatkowe: 

Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 



V) KORTY TENISOWE W BOLECHOWIE-OSIEDLU 

1. CENNIK BILETÓW I KARNETÓW 

BILET/KARNET CENA 

 

Bilet jednorazowy 
40,00 zł/ 

60 minut 

60,00 zł/ 

90 minut 

Bilet jednorazowy 

dla gracza przebywającego na korcie powyżej 60 minut 

20,00zł/ 

30 

minut 

Karnet (8 x 90 minut)  
400,00 zł 

Karnet (12 x 60 minut) 

Informacje dodatkowe: 

1. Przy zakupie karnetu należy doliczyć jednorazową opłatę w wysokości 2 zł za jego wydanie. 

2. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 

2. CENNIK WYNAJMU KORTÓW 

OPIS CENA 

Kluby sportowe oraz stowarzyszenia działające na obszarze 

Gminy Czerwonak 

30,00 zł/ 

45min 

40,00zł/ 

60min 

Jednostki oświatowe, których organem prowadzącym jest 

Gmina Czerwonak 

20,00 zł/ 

45min 

30,00zł/ 

60min 

Pozostałe jednostki oświatowe, stowarzyszenia oraz kluby 

sportowe 

60,00 zł/ 

45 minut 

80,00 zł/ 

60 minut 

Wynajem całego obiektu (do 5 godzin) 600,00 zł 

Wynajem całego obiektu (powyżej 5 godzin) 1 200,00 zł 

Informacje dodatkowe: 

1. Wynajem kortów możliwy jest tylko w godzinach funkcjonowania obiektu. 

2. Ceny nie dotyczą podmiotów, z którymi zawarto odrębne umowy o współpracy. 

3. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 

3. CENNIK WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO 

OPIS CENA 

 

Rakieta tenisowa dziecięca i junior 
3,00 zł/ 

60 minut 

 

Rakieta tenisowa dziecięca i junior 
2,00 zł/ 

30 minut 

 

Rakieta tenisowa senior 
5,00 zł/ 

60minut 

 

Rakieta tenisowa senior 
3,00 zł/ 

30 minut 

Informacje dodatkowe: 

Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 



VI) BOISKA I KOMPLEKSY SPORTOWE 

1. CENNIK WYNAJMU BOISK I KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH 

1.1. BOISKA PIŁKARSKIE WRAZ Z SZATNIAMI, OWIŃSKA, ULICA POPRZECZNA 12 

 

 

OPIS 

CENA 

STOWARZYSZENIA ORAZ KLUBY SPORTOWE 

DZIAŁAJĄCE NA OBSZARZE GMINY CZERWONAK 

 
POZOSTAŁE 

PODMIOTY 
DZIECI I MŁODZIEŻ SENIORZY 

PŁYTA BOISKA 

dla celów treningowych 

75,00 zł/ 

90 minut 

100,00 zł/ 

90 minut 

450,00 zł/ 

90 minut 

POŁOWA PŁYTY BOISKA 

dla celów treningowych 

50,00 zł/ 

90 minut 

75,00 zł/ 

90 minut 

300,00 zł/ 

90 minut 

PŁYTA BOISKA 

dla współzawodnictwa sportowego 

organizowanego w formie rozgrywek 

ligowych organizowanych przez 

polski 

związek sportowy 

 
 

125,00 zł/ 

180 minut 

 
 

150,00 zł/ 

180 minut 

 
 

600,00 zł/ 

180 minut 

MINI BOISKO 

dla celów treningowych 

50,00 zł/ 

90 minut 

80,00 zł/ 

90 minut 

280,00 zł/ 

90 minut 

POŁOWA MINI BOISKA 

dla celów treningowych 

30,00 zł/ 

90 minut 

50,00 zł/ 

90 minut 

200,00 zł/ 

90 minut 

CAŁY OBIEKT – wydarzenia komercyjne 

(w godzinach 9:00-18:00) 

 

500,00 zł 

 

700,00 zł 

 

2 000,00 zł 

SPRZĘT NAGŁAŚNIAJĄCY 

(w godzinach 9:00-18:00) 

 

300,00 zł 

 

300,00 zł 

 

500,00 zł 

Informacje dodatkowe: 

1. Wynajem boisk możliwy jest tylko w godzinach funkcjonowania obiektu. 

2. Ceny nie dotyczą podmiotów, z którymi zawarto odrębne umowy o współpracy. 

3. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 

2. CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ 

2.1. SALA ŚWIETLICOWA, UL. POPRZECZNA 12, OWIŃSKA 

 

 

 
OPIS 

CENA 

JEDNOSTKI BUDŻETOWE PODLEGŁE 

GMINIE CZERWONAK, 

STOWARZYSZENIA I KLUBY 

SPORTOWE DZIAŁAJĄCE 

NA OBSZARZE GMINY CZERWONAK 

 

 
POZOSTAŁE PODMIOTY 

 

Wynajem od poniedziałku do piątku 
38,00 zł/ 

60 minut 

45,00 zł/ 

60 minut 

 

Wynajem w soboty i niedziele 
57,00 zł/ 

60 minut 

65,00 zł/ 

60 minut 

Informacje dodatkowe: 

1. Wynajem pomieszczeń możliwy jest tylko w godzinach funkcjonowania obiektu. 

2. Ceny nie dotyczą podmiotów, z którymi zawarto odrębne umowy o współpracy. 

3. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 



2.2. KONTENER SOCJALNY STANOWIĄCY ZAPLECZE SOCJALNO-SANITARNE BOISKA, UL. LEŚNA, CZERWONAK 

 

 

 
OPIS 

CENA 

JEDNOSTKI BUDŻETOWE PODLEGŁE 

GMINIE CZERWONAK, 

STOWARZYSZENIA I KLUBY 

SPORTOWE DZIAŁAJĄCE 

NA OBSZARZE GMINY CZERWONAK 

 

 
POZOSTAŁE PODMIOTY 

 

Wynajem na czas treningu 
11,00 zł/ 

90 minut 

18,00 zł/ 

90 minut 

Informacje dodatkowe: 

1. Wynajem pomieszczenia możliwy jest tylko w godzinach funkcjonowania obiektu. 

2. Ceny nie dotyczą podmiotów, z którymi zawarto odrębne umowy o współpracy. 

3. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 



VII) CENNIK REKLAM 

1. CENNIK WYNAJMU POWIERZCHNI WIELKOFORMATOWYCH 

OPIS CENA 

 
obiekty zamknięte 

Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach 

– 

pływalnia 

100 zł/ 

m2/ 30 

dni 

pozostałe obiekty zamknięte 
50 zł/ 

m2/30 dni 

obiekty otwarte 
 40 zł/ 

m2/30 dni 

Informacje dodatkowe: 

1. Cena dotyczy wyłącznie ekspozycji dostarczonych i zatwierdzonych materiałów reklamowych. 

2. Minimalna powierzchnia ekspozycji – 2,5 m2. 

3. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 

2. CENNIK REKLAM MAŁOFORMATOWYCH 

OPIS LICZBA CENA A CENA B 

PLAKAT A3 1 
3,00 zł/ 

30 dni 

30,00 zł/ 

30 dni 

PLAKAT A4 1 
2,50 zł/ 

30 dni 

25,00 zł/ 

30 dni 

ULOTKI DO 

FORMATU A5 
Do 500 sztuk 

2,50 zł/ 

30 dni 

25,00 zł/ 

30 dni 

Informacje dodatkowe: 

1. Cena A – dotyczy jednostek budżetowych podległych Gminie Czerwonak, stowarzyszeń i klubów sportowych działających 

na obszarze gminy Czerwonak. 

2. Cena B – dotyczy pozostałych podmiotów. 

3. Cena dotyczy wyłącznie ekspozycji dostarczonych i zatwierdzonych materiałów reklamowych. 

4. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 

3. CENNIK REKLAMY NA MONITORACH W CENTRUM KULTURY I REKREACJI W KOZIEGŁOWACH 

CZAS EKSPOZYCJI DŁUGOŚĆ SPOTU CENA A CENA B UWAGI 

7 dni do 15 sekund 25,00 zł 125,00 zł Co najmniej 1470 emisji 

w okresie rozliczeniowym (3x490). 7dni od 16 do 30 sekund 30,00 zł 150,00 zł 

14 dni do 15 sekund 33,00 zł 165,00 zł Co najmniej 2940 emisji 

w okresie rozliczeniowym 

(3x980). 14 dni od 16 do 30 sekund 40,00 zł 200,00 zł 

30 dni do 15 sekund 50,00 zł 250,00 zł Co najmniej 6300 emisji 

w okresie rozliczeniowym 

(3x2100). 
30 dni od 16 do 30 sekund 60,00 zł 300,00 zł 

Informacje dodatkowe: 

1. Cena A – dotyczy jednostek budżetowych podległych Gminie Czerwonak, stowarzyszeń i klubów sportowych działających 

na terenie gminy Czerwonak. 

2. Cena B – dotyczy pozostałych podmiotów. 

3. Cena dotyczy wyłącznie ekspozycji zatwierdzonych i dostarczonych materiałów reklamowych (format: 1920 x 1080 pikseli). 

4. Emisja na trzech monitorach jednocześnie w godzinach 8:00-22:00. 

5. Lokalizacja monitorów: jeden w holu pływalni, dwa w holu głównym Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. 

6. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 


