
                                                                                                      Głębinów 01.03.2022r 

      załącznik nr1 do uchwały nr 3/2022/6 
           Zarządu Klubu z dnia 01.03.2022r. 
            

                   C E N N I K 
                              Opłat  za świadczone usługi obowiązujący na przystani KŻ „NYSA” 
                                                          w  roku 2022  

1. Pole namiotowe  i  karawaning 
-pobyt  osoby  dorosłej                                                                10 zł / dobę 
-pobyt dziecka do lat 10-ciu                                                          5 zł / dobę 
-postawienie  namiotu                                                                 15 zł / dobę 
-samochód  parking                                                                      10 zł / dobę 
-motocykl  parking                                                                          5 zł / dobę 
-przyczepa  kampingowa do 6m  
       *pierwsze dwie doby 35 zł/dobę każda następna 25 zł/doba + 10zł ganek na stałe 
- przyczepa kampingowa powyżej 6m 
        *pierwsze dwie doby 40 zł/dobę każda następna 30 zł/doba + 10zł ganek na stałe 
-samochód  parking                                                                       10,00 zł / dobę 
-samochód  campingowy (camper) do 6m   
         *pierwsze dwie doby 35 zł/dobę każda następna 25 zł/doba+ 10zł ganek na stałe 
-samochód campingowy (camper) powyżej 6m 
          *pierwsze dwie doby 40 zł/dobę każda następna 30 zł/doba+10zł ganek na stałe 
1 a. Opłata eksploatacyjna za energię elek. i dozór techniczny  
          *  wskazania licznika- przyjmując  1,80zł/kWh (dozór i eksploatacja) 
      lub : 
          * Namiot    1- 3 osobowy-15 zł / dobę,  
                              4 osobowy i większy 20zł/dobę 
           * Przyczepa kampingowa -  30 zł / dobę lub  500zł/mc 
           * Samochód campingowy (camper)- 30 zł / dobę lub  500zł/mc 

2. Domek  campingowy : 
-  4 - 5 osobowy ( D,E )                                                            200 zł / dobę 
-  3 - 4 osobowy ( A1 ,A2 )                                                       100 zł / dobę 
-  4 - 5 osobowy  ( A,B,C )                                                         180 zł/doba 
-  przyczepa kampingowa                                                           60 zł / dobę 
- samochód osoby wynajmującej domek na parkingu          10zł / dobę 
- postój przyczepy pod łódź lub bagaż                                     10zł / dobę 
- przy rezerwacji do 4dni jednorazowa opłata za pościel               30zł 
- 



       
 
 
 3. Pobyt na terenie przystani : 
          -dorośli                                                                                                   10 zł/8 godz. 
         -dzieci    do lat 10                                                                                    5 zł/ 8 godz. 
 4. Organizacja imprez na terenie przystani                   10 zł/osoba 
      - wynajem wiaty    do 2 godzin                                                              50 zł 
            każde następne                                                                                  25 zł                   
  5. Kąpiel w ciepłej wodzie (prysznice),  
         -żetony do nabycia u bosmana w godzinach 10.00-18.00          10 zł 
         -korzystanie z pralki                                                                           10 zł 
   6. Slipowanie łodzi                                                                                 20 zł 
                     za pomocą ciągnika                                                                            50 zł  
   7. Postój łodzi w sezonie (01.05 – 30.09 ) 
                     - na kotwicowisku                                                                            800 zł / sezon 
                                                                                                                       300 zł /miesiąc 
                                                                                                                          20 zł / dobę 
                    - przy pomoście                                                                    2000 zł/ sezon 
                                                                                                                       500 zł/ miesiąc 

                                                                                              30 zł/doba                                                                                                                                                                                                                                         
- na brzegu                                                                         200 zł/miesiąc 

                                                                                                                        10 zł / dobę 
        - deska w hangarze                                                                            100 zł / miesiąc 
                                                                                                                         15 zł / dobę 
    8. Postój   w okresie jesienno-zimowym(1.10-30.04)    
        w  hangarze    
                 -  łódź                                                                                          50 zł/m2 
                 -  kajak                                                                                       150 zł / sezon 
                 -  deska                                                                                      150 zł / sezon 
                 -  katamaran                                                                               50 zł/m2 
    9. Wypożyczanie sprzętu  pływającego 
         a) łódź  żaglowa  „Omega"                                                             25 zł/godz. 
              Czarter dobowy od 10.00 do 10.00                                        150 zł/doba 
         b) jacht kabinowy „Rambler”                                                        25 zł/godz. 
              Czarter dobowy od 10.00  do 10.00                                      150 zł/doba 
          c) jacht kabinowy "PEGAZ"                                                            30 zł/godz.                                                                         
             -czarter dobowy   od 10.oo do 10.oo                                       200 zł/doba + paliwo 
         d) jacht kabinowy "JANTAR"                                                           35 zł/godz. 
             - czarter dobowy od 10.oo do 10.oo                                         200 zł/doba + paliwo 
          e)  jacht kabinowy "VENUS"                                                            35zł/godz.  
                - czarter dobowy od 10.oo do 10.oo                                       200 zł/doba + paliwo 
         
 
      



   f) jacht TRENER   
              - pierwsza godzina                                                                         50 zł 
              - każda następna                                                                            35 zł 
        g) przejażdżka łodzią „TRENER” ze sternikiem                      10 zł/godz./osoba min. 5 osób 
                                                                                            dzieci do 7 lat   5 zł/godz./osoba 
         h) łódź wiosłowa  ROMANA                                                           15zł/godz. 
                                                                                                             lub    60 zł/doba 
         i) kajak 2osobowy                                                                            10 zł/godz. 
         j) rowerek wodny 5 osobowy                                                        30 zł/godz. 
                                                                                                                     180 zł/dzień 
   10. Ładowanie akumulatora                                                                   20 zł 

   11. Parkowanie samochodu od wjazdu do 8 godzin             30 zł 

UWAGA: 
- Wszystkie ceny są cenami brutto ( z podatkiem VAT) 
- Doba namiotowa kończy się o godzinie 18.00 , natomiast doba w domku  rozpoczyna się     

o godzinie 17.00 , a kończy o 12.00. 
- cisza nocna obowiązuje od godziny  23.00 do 6.00. 
- goście odwiedzający mieszkańców przystani w namiotach i campingach płacą za pobyt jak  

w pkt.3 oraz za samochód. 
- opłata pobierana za kilka różnych usług jest sumą opłat za poszczególne usługi. 

 
Opłaty za pobyt oraz parking w okresie sobotnio-niedzielny 
w trakcie  Festiwalu Ognia i Wody są zwiększone o 50%  


