
CENNIK
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SIŁOWNIA
             1. Wejścia jednorazowe dla osób indywidualnych:

· 5  zł  brutto  za  1  godzinę  od  1  osoby  bez  możliwości  korzystania  z  prysznica  (tzw.  wejście
indywidualne);
· 7 zł brutto  za 1 godzinę od 1 osoby wraz z prysznicem (tzw. wejście indywidualne).

2. Wejścia jednorazowe dla grup zorganizowanych przez osoby indywidualne:

· 4 zł brutto za 1 godzinę (bez możliwości korzystania z prysznica) od 1 osoby wchodzącej w skład
tzw.  grupy  zorganizowanej,  gdzie  przez  grupę  zorganizowaną  należy  rozumieć  –  grupę  6  osób,
która  wykupuje  usługę  wspólnie,  co  uprawnia  ją  do  jednoczesnego  korzystania  z  siłowni
w określonym czasie;
· 6 zł brutto za 1 godzinę (z możliwością korzystania z prysznica) od 1 osoby wchodzącej w skład
tzw. grupy zorganizowanej, gdzie przez grupę zorganizowaną należy rozumieć – grupę 6 osób, która
wykupuje usługę wspólnie, co uprawnia ją do jednoczesnego korzystania z siłowni w określonym czasie.

3. Wejścia jednorazowe dla grup zorganizowanych przez stowarzyszenia/kluby Gminy Gniew:

· 3  zł  brutto za  1  godzinę  od  1  osoby  wchodzącej  w  skład  tzw.  grupy  zorganizowanej
klubowej/stowarzyszeniowej,  gdzie  przez grupę zorganizowaną należy rozumieć – grupę 6 członków
organizacji sportowej działającej na terenie gminy Gniew, która wykupuje usługę wspólnie, co uprawnia
ją do jednoczesnego korzystania z siłowni w określonym czasie.

4. Wejścia na podstawie zakupionych karnetów przez osoby indywidualne:

· 20 zł  brutto  –  koszt  karnetu  dla  5  wejść  na czas  60 minut  dla  jednego wejścia  (bez  możliwości
korzystania z prysznica);
· 40 zł  brutto -  koszt  karnetu dla  10 wejść na czas 60 minut  dla  jednego wejścia  (bez możliwości
korzystania z prysznica);
· 30 zł brutto - koszt karnetu dla 5 wejść na czas 60 minut dla jednego wejścia (wraz z prysznicem);
· 60 zł brutto – koszt karnetu dla 10 wejść na czas 60 minut dla jednego wejścia (wraz z prysznicem).

SAUNA
1. Wejścia jednorazowe dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych:

· 12 zł brutto za 1 godzinę od 1 osoby (tzw. wejście indywidualne);
· 10 zł brutto za 1 godzinę od 1 osoby wchodzącej w skład tzw. grupy zorganizowanej, gdzie przez
grupę zorganizowaną należy rozumieć – grupę 4 osób, która wykupuje usługę wspólnie, co uprawnia
ją do jednoczesnego korzystania z sauny w określonym czasie;
· 8  zł  brutto za  1  godzinę  od  1  osoby  wchodzącej  w  skład  tzw.  grupy  zorganizowanej  klubowej/
stowarzyszeniowej, gdzie przez grupę zorganizowaną należy rozumieć – grupę 4 członków organizacji
sportowej  działającej  na  terenie  gminy Gniew,  która  wykupuje  usługę  wspólnie,  co  uprawnia  ją  do
jednoczesnego korzystania z sauny w określonym czasie.

2. Wejścia na podstawie zakupionych karnetów przez osoby indywidualne:

· 50 zł brutto – koszt karnetu dla 5 wejść na czas 60 minut dla jednego wejścia;
· 100 zł brutto - koszt karnetu dla 10 wejść na czas 60 minut dla jednego wejścia.


