
Zarządzenie Nr  15/2021
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 6 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat
za korzystanie ze sprzętu oraz obiektów będących w Zarządzie  Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Boguszowie-Gorcach (z późn. zm.)

Na podstawie § 4 pkt 4) ppkt a) Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Boguszowie-Gorcach,
stanowiącego  załącznik  nr  1  do  Uchwały  Rady  Miejskiej  w  Boguszowie-Gorcach
Nr XXXII/176/21 z dnia 19 lutego 2021 r.,  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/08/07 Rady
Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 października 2007 r. z późniejszymi zmianami w
sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Ustala się następujące opłaty za korzystanie ze sprzętu oraz obiektów będących w zarządzie
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach:  
 

                                  
                    Obiekt, sprzęt

Wynajmujący

Hala sportowa
wraz z szatnią

przy
ul. Olimpijskiej

Hala sportowa wraz
z zapleczem
sanitarnym

(prysznic)  szatnią
przy ul. Olimpijskiej

Stadion sportowy
przy ul. Olimpijskiej
i ul. Kusocińskiego,
wraz z zapleczem

sanitarnym
(prysznic) i szatnią

Kort tenisowy
oraz boisko do

koszykówki przy
ul. Wałbrzyskiej

Rakieta
tenisowa

1 szt.

Piłka
tenisowa

1 szt.

Osoby fizyczne, osoby 
prawne i jednostki 
organizacyjne nie 
posiadające osobowości 
prawnej (wynajem na cele
sportowo-rekreacyjne)

Wejście jednorazowe

60 zł /h
30 zł /h*

70 zł /h
35 zł /h*

140 zł /h ------------ ---------- ----------

Osoby fizyczne, osoby 
prawne i jednostki 
organizacyjne nie 
posiadające osobowości 
prawnej (wynajem na cele
sportowo-rekreacyjne). 

3 i więcej wejść w 
miesiącu (przedpłata 
jednorazowo za min. 3 
wejścia).

50 zł /h
25 zł /h*

60 zł /h
30 zł/h*

130 zł /h ------------ ---------- ----------

Na cele komercyjne 
(sportowe, widowiskowe, 
wystawiennicze, itp.)

150 zł /h 170 zł /h 300 zł /h ------------ ---------- ----------

Szkoły, kluby sportowe 
oraz stowarzyszenia 
związane z kulturą 
fizyczną na cele sportowe i
rekreacyjne

50 zł /h 60 zł /h 120 zł /h ------------ ---------- ----------

Szkoły kluby sportowe 
oraz stowarzyszenia 
związane z kulturą 
fizyczną z siedzibą w 
Boguszowie – Gorcach lub
działające w Boguszowie –
Gorcach i zrzeszające 
mieszkańców Gminy, nie 
pobierające odpłatności 
od uczestników zajęć

bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie ---------- ----------



Młodzież  szkolna i ucząca
się do 26 roku życia (na 
podstawie ważnej 
legitymacji szkolnej, 
studenckiej)

-------------- -------------- -------------- bezpłatnie ---------- ----------

Dorośli -------------- -------------- ------------- bezpłatnie ---------- ----------

---------- ------------- ------------- -------------- ---------- 3 zł/h** 2 zł/h**

* dotyczy dzieci  i  młodzieży  (wynajmujący musi być osobą pełnoletnią)  oraz  dla osób powyżej  60 roku życia
(wymagane okazanie dokumentu tożsamości), obowiązuje w okresie od 1 do 31 lipca 2021 r.
** wstrzymuje się  do możliwość wypożyczenia  sprzętu sportowego do czasu  zniesienia  ograniczeń  działalności
wprowadzonych wz. z wystąpieniem stanu epidemii

2. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Boguszowie-Gorcach

Rafał Wiernicki


