Załącznik 1.

OŚRODEK REKREACYJNY „DELFIN” – PRZYSTAŃ WODNA
PRZY MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI
w Kostrzynie nad Odrą.
CENNIK OPŁAT NAJMU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC POSTOJOWYCH i
PORTOWYCH w OKRESIE od 01.01.2020 do 31.12 2020 roku.

Pierwszeństwo przyznawania miejsc posiadają:
• dotychczasowi najemcy,
• dokonujący wpłat z góry,
oraz spełniający następujące warunki:
• terminowo dokonują opłat,
• przestrzegają „Regulamin ośrodka rekreacyjnego „Delfin”, „Regulamin przystani wodnej przy
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą ” oraz postępują zgodnie z zasadami dobrej praktyki wodniackiej i
etyki żeglarskiej.
Postój przy nabrzeżu betonowym łodzi wędkarskich (pychówki)
sezon 400 zł
Jednostki pływające do 6 m. dł.
sezon 400 zł
Jednostki pływające powyżej 6 m. dł.
sezon 500 zł
Postój jednostki pływającej pod wiatą - od kwietnia do września
sezon 150 zł
Postój jednostki pływającej pod wiatą - od października do marca
sezon 40 zł
Przechowanie całoroczne lekkich łodzi sportowych na dużej sali
150 zł
Korzystanie z dodatkowego pomieszczenia na sprzęt
40 zł
Postój łodzi bez załogi - DOBA
10 zł
Postój łodzi bez załogi - TYDZIEŃ
50 zł
Postój łodzi bez załogi - MIESIĄC
100 zł
OPŁATA PORTOWA
Postój za dobę
10 zł
Rozbicie namiotu - DOBA
5 zł
Od osoby - DOBA
4 zł
Podłączenie do skrzynki energetycznej - DOBA
5 zł
Prysznic - 5 minut
5 zł
Wynajęcie sali - DOBA
100 zł
Wypożyczenie kajaka dwuosobowego - GODZINA
8 zł
Postój przyczepy pod łodziowej
- DOBA
5 zł
- TYDZIEŃ
20 zł
- POWYŻEJ MIESIĄCA
50 zł
Postój samochodu kempingowego (do 12:00 dnia następnego)
10 zł
+ od osoby
4 zł
Postój przyczepy kempingowej + samochód (do 12:00 dnia następnego)
15 zł
+ od osoby
4 zł
Całoroczny postój przyczepy kempingowej
300 zł
Powyższe ceny zawierają podatek VAT. Usługi nie ujęte w cenniku do uzgodnienia.
Integralną częścią do „Cennika” jest „Umowa najmu miejsca postojowego” oraz „Regulamin ośrodka
rekreacyjnego „Delfin” przy Miejskim Ośrodku Rekreacyjnym w Kostrzynie nad Odrą”.

