Załącznik do zarządzenia nr ………………..
Prezydenta Wrocławia
z dnia ……………………………………………………

WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE
Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
NA WROCŁAWSKIM TORZE WYŚCIGÓW KONNYCH – PARTYNICE
I. OBIEKTY I USŁUGI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ IMPREZ JEŹDZIECKICH
1.
1.1
1.2

1.3

1.4

Opłata za wynajem boksu (w przypadku
dysponowania wolnymi boksami)
Boks dla konia, z dostępem do infrastruktury, bez
wyżywienia i obsługi stajennej
Boks dla konia z pierwszym ścieleniem (słoma lub
trociny) i jedną porcją siana w trakcie zawodów
sportowych, bez wyżywienia i bez obsługi stajennej
Boks dla konia z pierwszym ścieleniem (słoma lub
trociny) w trakcie wyścigów lub na jednorazowy
trening bez wyżywienia i obsługi stajennej
Boks dla konia z pierwszym ścieleniem słomą na
szkolenia bez wyżywienia i obsługi stajennej

1.5

Siano – mała kostka (do 15-20 kg.)

2.
2.1

Opłaty za usługi dodatkowe
Jednorazowy trening na torze treningowym, płaskim,
płotowym, przeszkodowym oraz skorzystanie
z maszyny startowej
Opłata karna za pozostawienie lub nieposprzątanie
odpadów
i
nieczystości
pozostawionych
przez
uczestników zawodów organizowanych na WTWK

2.2

Cena jednostkowa
netto
200 zł / miesiąc
50 zł / dzień

50 zł / dzień
24,39 zł / dzień
8,13 zł / kostkę
Cena jednostkowa netto
10 zł / konia

200 zł / dzień zawodów

II. OBIEKTY I USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM JEŹDZIECKIM
1.
1.1
1.2

2.
2.1

2.2
2.3
2.4

3.
3.1

Opłata za pensjonat dla koni (w przypadku
dysponowania wolnymi boksami)
Boks dla konia ze słomą, wyżywieniem, obsługą stajenną
i dostępem do infrastruktury w stajni letniej
Boks dla konia ze słomą, wyżywieniem, obsługą stajenną
i dostępem do infrastruktury w stajni rekreacyjnej

Cena jednostkowa
netto

Dostęp do obiektów sportowych w celach
treningowych
Trening jednorazowy na krytej ujeżdżalni wraz z
przeszkodami treningowymi (max 5 koni na małej hali i
10 koni na dużej hali)
Trening jednorazowy na placu skokowym wraz z
przeszkodami treningowymi (max 5 koni)
Trening jednorazowy na czworoboku ujeżdżeniowym
(max 3 konie)
Jednorazowe udostępnienie przeszkód konkursowych na
terenie WTWK - Partynice

Cena jednostkowa
netto / konia

Wynajem obiektów sportowych na organizację
zawodów i szkoleń
Wynajęcie krytej ujeżdżalni (duża i mała hala) wraz
z przeszkodami, widownią i zapleczem biurowo-

Cena jednostkowa
netto

800 zł / miesiąc
1000 zł / miesiąc

20 zł
10 zł
10 zł
100 zł

1000 zł / dobę

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8
3.9

sanitarnym (powyżej 10 godzin w ciągu jednego dnia)
Wynajęcie krytej ujeżdżalni (duża lub mała hala) wraz
z przeszkodami, widownią i zapleczem biurowosanitarnym (do 10 godzin)
Wynajęcie sali wykładowej w budynku krytej ujeżdżalni
na szkolenia
Wynajęcie sali gimnastycznej w budynku krytej
ujeżdżalni (cena za 1 osobę)
Wynajęcie sali gimnastycznej w budynku krytej
ujeżdżalni
Wynajęcie placu skokowego wraz z przeszkodami oraz
dostępem do terenów przyległych i zaplecza sanitarnego
(bez prawa podnajmu terenu)
Wynajęcie
czworoboku
ujeżdżeniowego
wraz
z
infrastrukturą oraz dostępem do terenów przyległych i
zaplecza sanitarnego (bez prawa podnajmu terenu)
Podłączenie do prądu koniowozów w trakcie zawodów
organizowanych na WTWK - Partynice
Wynajęcie ciągnika/sprzętu rolniczego z obsługą na
terenie WTWK – Partynice

III. USŁUGI REKREACJI
REKREACYJNE

KONNEJ

I

WYNAJĘCIE

100 zł / godzinę
100 zł / dobę
10 zł / godzinę
250 zł / dzień
300 zł

300 zł
60 zł
100 zł / godzinę

TERENU

NA

Cena jednostkowa
brutto

1.

JAZDY REKREACYJNE

1.1

Zajęcia dla dzieci w wieku 3-6 lat (20 minut)

25 zł

1.2

Karnet na 4 zajęcia dla dzieci (po 20 minut)

100 zł

1.3

Jazda na lonży dla początkujących (30 minut)

1.4

Karnet na 4 jazdy na lonży dla początkujących (po
30 minut)
Karnet na 8 jazd na lonży dla początkujących (po 30
minut)

1.5
1.6

Jazda w zastępie(45 minut)

1.7
1.8
1.9

Karnet na 4 jazdy w zastępie (po 45 minut)
Karnet na 8 jazd w zastępie (po 45 minut)
Lekcja o koniu, zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych
i przedszkolnych (60 minut)
Przejażdżka na kucyku

1.10

CELE

40 zł
140 zł
240 zł
35 zł
120 zł
230 zł
13 zł
5 zł
Cena jednostkowa
brutto

2.

ZAJĘCIA DODATKOWE

2.1

Woltyżerka

50 zł

2.2

Zajęcia z yogi (jednorazowe wejście)

23 zł

2.3

Karnet na 4 wejścia na zajęcia z yogi

80 zł

2.4
2.5
2.6

Karnet na 8 wejść na zajęcia z yogi
Zajęcia ruchowe
Sauna (45 min)

3.

WYNAJEM TERENU

3.1

Wynajęcie
terenu
na
pikniki
rekreacyjne
z
możliwością rozstawienia własnej infrastruktury

150 zł
25 zł
15 zł

Cena jednostkowa
netto
do 100 osób – 1000 zł /
dobę

(nagłośnienie, catering, zaplecze sanitarne itp.)
Stawka wyliczana w zależności od ilości osób
uczestniczących w imprezie
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

3.9
3.10

3.11

Wynajęcie „Okrąglaka” – Domku Herbacianego na
imprezy okolicznościowe, rekreacyjne
Wynajęcie „Okrąglaka” – Domku Herbacianego wraz z
lożą
sponsorską na imprezy
okolicznościowe,
rekreacyjne
Wynajęcie „Saloonu” na imprezy okolicznościowe,
rekreacyjne (do 50 osób)
Wynajęcie „Saloonu” na imprezy okolicznościowe,
rekreacyjne (powyżej 50 osób)
Parking dla uczestników imprezy
Organizacja przejażdżek konnych w trakcie pikników
na terenie WTWK
Organizacja przejażdżek konnych w trakcie pikników
poza terenem WTWK – min 3 godziny. Kwota
zwiększona o koszty transportu liczone indywidualnie
do każdej imprezy
Wynajęcie terenu (padok) na ekspozycje podczas dni
wyścigowych
Wynajęcie terenu (tył trybuny głównej) na ekspozycje
podczas dni wyścigowych wraz z możliwością
oflagowania masztów
Wynajęcie sali wykładowej w „Okrąglaku” – Domku
Herbacianym na szkolenia

od 100 do 300 osób –
2000 zł / dobę
powyżej 300 osób – 4000
zł / dobę
800 zł / dobę
1200 zł / dobę
1500 zł / dobę
2500 zł / dobę
600 zł / dobę
100 zł / godzinę

200 zł / godzinę

1500 zł / dzień wyścigowy
2000 zł / dzień wyścigowy
40 zł na szkolenia /
godzina
80 zł na imprezy
okolicznościowe

