
                               

  

CENNIK OSiR  2020 r. 
 

 

HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA (wraz z kompleksem higieniczno – sanitarnym) 

ceny dotyczą1  godziny zegarowej 

 

CAŁA HALA (płyta główna) 110,00 zł / godzina 

1/3 PŁYTY GŁÓWNEJ    40,00 zł /  godzina 

SPOTKANIA O CHARAKTERZE KOMERCYJNYM    500,00 zł / godzina    

1/3 PŁYTY GŁÓWNEJ NA CELE KOMERCYJNE 100,00 zł /  godzina 

 

SIŁOWNIA  (wraz z kompleksem higieniczno – sanitarnym)   

Ceny dotyczą  1 godziny zegarowej  (+ - 15 minut) 

 

WEJŚCIE JEDNORAZOWE 10,00 zł / godzina   

KARNET MIESIĘCZNY  (8 wejść po 1 godzinie) 60,00 zł / godzina        

KARNET MIESIĘCZNY  (12 wejść po 1 godzinie) 80,00 zł / godzina   

KARNET MIESIĘCZNY  (16 wejść po 1 godzinie) 100,00 zł / godzina    

OPEN (wejścia codziennie maksymalnie 24 w miesiącu) 120,00 zł / godzina   

KARNET 6 MIESIĘCZNY (open ) 600,00 zł    

EMERYCI I RENCIŚCI  50 %   

(ważne z legitymacją  rencisty) 

 

KRĘGIELNIA 

 

do godz.  18.00   (wt- czw) 30,00  zł  godzina / 1 tor       

po godz. 18.00 ( wt- czw) 40,00 zł   godzina / 1 tor      

piątek – niedziela 50,00  zł  godzina / 1 tor      

Bilard  10 zł / 1 godzina 

 

SALA KONFERENCYJNA 

  440 cm szerokość / 10,5 m długość 

z przeznaczeniem na szkolenia, zebrania, kursy, seminaria 

 

 

Na wyposażeniu Sali konferencyjnej  

 projektor multimedialny wraz z ekranem 

 

   

40,00 zł / godzina 

 

 

REKLAMA NA OBIEKTACH OSIR  min. 10,00  zł/ m2   (miesiąc)  

 

 



 

STADION (ul. Sportowa 48) 

 

BOISKO WIELOFUNKCYJNE  

ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ 

Grupy zorganizowane (min. 10 osób) przy włączonym oświetleniu 

10,00 zł/godzina  + koszt energii 

BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ ,,LUBUSIK” 
wynajęcie  1 boiska – 10,00 zł /godzina 

wynajęcie  2 boisk  –  20,00 zł /godzina 

BOISKO PIŁKARSKIE  

 (SZTUCZNA TRAWA) 

do godz.15.00 

GMINA LUBSKO  – grupy zorganizowane z opiekunem 

(w ramach  wychowania fizycznego) zgodnie z zawartą umową 

 INNE GRUPY 

po godz. 15.00  – 50 zł/godzina  + koszty energii elektrycznej 

KOMPLEKS BOISK TRAWIASTYCH 

BOISKO – PŁYTA GŁÓWNA 
200,00 zł/godzina 

300,00 zł/godzina wraz z szatniami i sanitariatami 

BOISKA BOCZNE 
100,00 zł/godzina 

200,00 zł/godzina wraz z szatniami i sanitariatami 

BIEŻNIA OKÓLNA 
100,00 zł/godzina 

200,00 zł/godzina wraz z szatniami i sanitariatami 

REKLAMA od 10 zł m2 (min) 

 

DMUCHAŃCE 

  (zabawki dmuchane dla najmłodszych) 

wynajem wyłącznie  z obsługą OSiR 

ZJEŻDŻALNIA MIKI       5,00 zł  /  10 minut  

ZAMEK  MIŚ                    5,00 zł  /  10 minut                                                                                      
Opłata jednorazowa przy imprezach organizowanych przez OSiR 

ZJEŻDŻALNIA MIKI    100,00 zł  / godzina 

ZAMEK MIŚ                     80,00 zł  / godzina 
Organizacje, Instytucje i Stowarzyszenia z terenu Gminy Lubsko 

ZJEŻDŻALNIA  MIKI    150,00 zł  / godzina                                                                                   

ZAMEK  MIŚ                   150,00 zł  / godzina 

Osoby prywatne  

Istnieje możliwość wynajęcia dmuchańców na hali sportowej np. na urodziny 

(za dodatkową opłatą za halę według cennika OSiR) 

MIKI / MIŚ                      150,00 zł /godzina  

                                       + stawka za km   
Instytucje i Organizacje spoza terenu Gminy Lubsko 

 

MOBILNA ŚCIANKA WSPINACZKOWA 

1500,00 zł brutto 

Czas zabawy 5 h 

Kompleksowa usługa wraz z obsługą wykwalifikowanych 

instruktorów i transportem  na terenie Gminy Lubsko 

1500,00 zł brutto 

Czas zabawy 5 h 

+ stawka za km 3,50 

Kompleksowa usługa wraz z obsługą wykwalifikowanych 

instruktorów i transportem  spoza terenu Gminy Lubsko 

Nieodpłatnie* 

Kompleksowa usługa wraz z obsługą wykwalifikowanych 

instruktorów przy imprezach organizowanych przez OSiR Lubsko dla 

obsługi imprez gminnych, w innym przypadku opłata za instruktorów  
* w latach 2018-2023 mobilna ścianka wspinaczkowa  

udostępniana nieodpłatnie w ramach projektu pn.: ,,Przygoda z Nysą”  

 

WYNAJEM BUSA-  Ford Transit     (8 osób + kierowca)  

Stawka za 1 km   2,00 zł    
Organizacje pozarządowe, Organizacje  publiczne, Instytucje 

z terenu Gminy Lubsko 

 Stawka za 1 km   4,00 zł                         Pozostali 

 



 

 

ZALEW „KARAŚ” ul. SŁOWACKIEGO 30 

 

SPRZĘT PŁYWAJĄCY    Cena dotyczy  1 szt. ROWERY KOŁOWE 

ROWERY WODNE          15,00 zł / godzina         

KAJAKI                             10,00 zł / godzina 

Wypożyczalnia rowerów kołowych   5 zł / godzina  

Wypożyczalnia gokartów                   5 zł / godzina 

Rowery trójkołowe dla osób niepełnosprawnych - bezpłatnie 

WĘDKOWANIE 

OPŁATA ROCZNA 
200,00 zł 

50,00 zł 
(zniżka – dla wędkarzy z opłaconą składką PZW Okręg Zielona Góra) 

OPŁATA JEDNODNIOWA         10,00 zł 

NOCNE WĘDKOWANIE 8,00 zł 

WĘDKOWANIE ZIMĄ POD LODEM 8,00 zł 

DZIECI I MŁODZIEŻ DO LAT 16 
do 14 roku życia wędkowanie wyłącznie z opiekunem 

posiadającym ważną kartę wędkarską 

14 – 16 roku życia wędkowanie bez opiekuna 

wyłącznie w dzień (wraz z kartą wędkarską) 

5,00 zł 

OPŁATA STARTOWA NA ZAWODY  

( Koło PZW Lubsko  nr 1  i nr  3 zwolnione  z opłat) 
10,00 zł 

 

WIATY - PRZYSTAŃ KAJAKOWA 

Liczba osób Stawka godzinowa 

 

Stawka dobowa 

dobowa Grupa do 10 osób 15,00 zł  150,00 zł 

Grupa do 20 osób 25,00 zł  250,00 zł 

Grupa ponad 20 osób 35,00 zł  350,00 zł 

 

SALA KOMINKOWA - PRZYSTAŃ KAJAKOWA 
Sezon czerwiec – sierpień/ poza sezonem cena zmienna  

Liczba osób Stawka godzinowa 

 

Stawka dobowa 

Grupa do 10 osób 25,00 zł  250,00 zł 

Grupa do 20 osób 30,00 zł  300,00 zł 

Grupa ponad  20 osób 35,00 zł  350,00 zł 

 

KĄPIELISKO NOWINIEC 
(wraz z kompleksem higieniczno – sanitarnym) 

Bilety wstępu (w okresie letnim) 

za korzystanie z kąpieliska i części jego infrastruktury  

wraz z nadzorem ratowników WOPR  

Wejścia jednorazowe  

Osoby powyżej 18 lat - 2 zł 

Osoby w wieku 3 – 18 lat, a także młodzież ucząca się  

w tym studenci (za okazaniem legitymacji szkolnej/ studenckiej) / 1 zł 

Dzieci do 3 roku życia - bezpłatnie 

Osoby z pierwszą grupą inwalidzką wraz opiekunem 

oraz osoby które ukończyły 75 rok życia - bezpłatnie 

SPRZĘT PŁYWAJĄCY    Cena dotyczy  1 szt. 
ROWERY WODNE     15,00 zł / godzina         

KAJAKI                        10,00 zł / godzina 

USTAWIENIE NAMIOTU  Doba – 15 zł 

      

   * Istnieje możliwość negocjacji cen w przypadku organizacji imprez sportowych,  zamówień długoterminowych, zamówienia większej ilości jednostkowej 

z zakresu świadczonych usług objętych cennikiem.  


