j.PJL.....
zarz4dzen
ie Nr ....1JBurmistrza Miasta Jgdrzejowa

z dnia..../5....0.¿,...ry.{9-..........
w sprarviewyra2eniazgody na zrnianyw cenniku oraz wprowadzenie
odplatnoéciza nowa uslugg.

Na podstawie{i I uchwa}yIlIl37l03 RadyMiejskiej w Jgdrzejowiez dnia
9 stycznia2003r.w sprawieupowaZnienia
BurmistrzaMiastaJgdrzejowado
ustaleniaodplatnoúciza korzystaniez obiektuPlywalni Miejskiej
w Jgdrzejowiezarzqdzamco nastgpuje:

$r
Z cennikauslugotbrowanychprzezPlywalnigMiejsk4 zosfajqwykreSlone
pozycje:
I 00,00zl - za naukqplywaniaw grupie zorganizowanej
po godz. I 6.00od
poniedzialkudo pi4tku za I miesi4c
4.50 zt bilet wstqpuza 60 rnirr.od mtodzie2yszkolnejze szk6l
podstawowychi gimnazjów z terenumiastai gminy Jgdrzejów
w grupach zorganizowanychpo godziniel6: 00 od poniedzialku
do pi4tku,orazw sobotyi niedziele.
3,50zl - bilet wstgpuza 45 minut dla mlodziezyszkólÉrednichw grupach
zorganizowanych
rv godz.7.00- 16.00od poniedzialkudo piqtku
5,00zl - bilet wstgpudla grup zorganizowanych,
min.l0 osobowychpo
godz.l6.00od poniedzialkudo pi4tkul oraz sobotyi niedziele
50,00zl bruttominimumza wynajgcieI m.kw powierzchniuzytkowejna
tereni e m i ejscarekreacyjnego,,zalew" z przeznaczen
iem na
dzialalnoéóuslugow4podczasirnprezkulturalnych,rozrywkowy'ch,
zawodówsportowych.
100,00zl bruttominimum za wynajgciei m.kw powierzchniuzytkor.vej
na
tereniemiejscarekreacvjnego
,,zalew"na okresminimum I miesi4ca
z ptzeznaczeniem
na dzialaLnoéó
uslugow4.

$2
Do cennikazostai4wprorvadzone
nastgpujEce
uslugi :
po godz. 14.30
100,00zl - z.anaukgplywaniaw grupie zorganizowanej
od poniedzialku
do pi4tku- za 1 miesi4c
4.50 zt - bilet $/stgpuza 60 min. od mlodzie?yszkolnejze szkól
podstarvowych
i gimnazjówz terenumiastai gminy Jgdrzejów
w grupachzorganizowanychpo godzinie14:30od poniedzialkudo
pi4tku.W sobotyi niedzielew godzinachotwarciaPlywalni .
3,50 zl bilet rvstgpuza 45 minut dla miodzie2yszkólérednichw grupach
zorganizowanych
w godz.7.00- 14.30od poniedziatkudo pi4tku
min. I 0 osobowychpo
5,00zl - bilet i,vstgpu
dla grup zorganizowanych,
godz.l4.30od poniedziatku
do pi4tku.
W sobotgi niedzielgw.godzinach
otwarciaPlywalni.
25,00zl bruttominimum zawynajgciei m.kw powierzchniuzytkowejna
na
terenierniejscarekreacyjnego'zalew"z przeznaczeniem
dzialalnoÉó
uslugow4podczasimprezkulturalnych,rozrywkowych,
zawodórvsportowych.
50,00zl bruttorninimumzawynajgcielm.kw powierzchniuzytkowejna
terenierniejscarekreacyjnego,,zalew"
na okresminimum I miesi4ca
z prze'znaczeniem
na dzialalnoéóuslugow4.
3,50zl - bilet wstgpuza 45 od mlodzie2yze szkól podstawowych
i girnnazjówz terenumiastai grninyJgdrzejów,w grupach
zorganizow,anych
w godz.7.00-14.30w ramachzajEó
pozalekcyjnych( nie w ramachlekcji wychowania
frzycznego) od poniedzialkudo piqtku .

$3
Wykonanie zarzadzen
ia pow,ierzasiE Kierownikowi Plywalni Mi ejskiej.

$4
Zarzqdzenie
wchodziw2yciez dniemI I lutego2015r.
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