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Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Prezesa Zarządu LOSIR Sp. z o. o.
z dnia 19.08.2022 r.

Cennik korzystania z boisk
§1
Z dniem 1 września 2022 roku wprowadza się zmiany cen za korzystanie z boisk:

OBIEKT

Boisko, ul. Szkolna
(przy placu zabaw)

CENA NETTO

CENA NETTO

Lubońskie Kluby, Stowarzyszenia
posiadające co najmniej 4 drużyny
młodzieżowe uczestniczące
w rozgrywkach WZPN

Pozostałe Kluby Sportowe,
Akademie oraz klienci
indywidualni

od 27 zł /za godzinę

od 55 zł/ za godzinę

od 33 zł /za godzinę

od 65 zł/za godzinę

Boisko, ul. Kołłątaja 2
(przy Hali LOSIR)

Boisko ORLIK
ul. Dojazdowa
Boisko zadaszone,
ul. Kołłątaja 2

od 100,00 zł / za godzinę

od 150,00 zł/za godzinę

Boisko zadaszone,
ORLIK ul. Dojazdowa

od 110,00 zł/ za godzinę

od 180,00 zł/za godzinę

Stawka najmu szkół oraz wynajmy pozasportowe będzie ustalana indywidulanie.
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§2
Wyznacza się następujące ceny za organizację zajęć na boiskach:

OBIEKT

Boisko, ul. Szkolna
(przy placu zabaw)

CENA NETTO

CENA NETTO

Lubońskie Kluby, Stowarzyszenia
posiadające co najmniej 4 drużyny
młodzieżowe uczestniczące
w rozgrywkach WZPN

Pozostałe Kluby Sportowe,
Akademie oraz klienci
indywidualni

od 27 zł /za godzinę

od 55 zł/ za godzinę

od 33 zł /za godzinę

od 65 zł/za godzinę

Boisko, ul. Kołłątaja 2
(przy Hali LOSIR)

Boisko ORLIK
ul. Dojazdowa
Boisko zadaszone,
ul. Kołłątaja 2

od 100,00 zł / za godzinę

od 150,00 zł/za godzinę

Boisko zadaszone,
ORLIK ul. Dojazdowa

od 110,00 zł/ za godzinę

od 180,00 zł/za godzinę

Stawka dla szkół oraz na organizację zajęć pozasportowych będzie ustalana indywidualnie
§3
Dla Lubońskich Klubów i Stowarzyszeń istnieje możliwość obniżenia odpłatności zarówno za
korzystanie z zadaszonych boisk ze sztuczną nawierzchnią, jak i organizację zajęć na tych
obiektach.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.09.2022.
Jednocześnie Zarządzenie z dnia 16 lipca 2021 traci swoją moc.

