
CENNIK 
(wszystkie ceny brutto)

NOCLEGI DS RUBIKON
cena 50 zł / osoba za dobę przy grupie do 25 osób
cena 45 zł / osoba za dobę przy grupie powyżej 25 osób

Goście hotelowi w cenie noclegu mają dostęp do:
- Siłowni; 
- Sali fitness;
- Multimedialnej Sali konferencyjnej;
- Boiska wielofunkcyjnego;
- Sali do spędzania czasu wolnego: tenis stołowy, rowery stacjonarne, 
  bieżnia stacjonarna.

WYŻYWIENIE
Całodniowe (śniadanie, obiad, kolacja) 40-50 zł / osoba
Śniadanie 15 zł
Obiad       20 zł
Kolacja     15 zł
* ofertę cenową dostosowujemy do wybranego menu

OBIEKTY SPORTOWE
Stadion – trening na pełnowymiarowej płycie głównej trawiastej 300 zł 
              (90 minut)*
Stadion – trening na pełnowymiarowej płycie bocznej trawiastej 200 zł 
              (90 minut)*
Stadion – trening na pełnowymiarowej płycie sztucznej 150 zł (90 minut)
Stadion – trening na pełnowymiarowej płycie sztucznej z oświetleniem 350 zł      
              (90 minut)
Boisko trawiaste pełnowymiarowe Piątnica – 200 zł 
              (90 minut) oddalone 4 km (w cenie dojazd BUS)
Hala sportowa duża – 180 zł  / 90 minut (jednostka treningowa)
Hala sportowa mała – 70 zł   / godzina
* boiska trawiaste Stadionu MOSiR w okresie 14 lipca – 10 sierpnia nieczynne 
   (poddawane są zabiegom pielęgnacyjnym)

TRENING MOTORYCZNY 
(grupa / drużyna do 25 osób)

1 trening      – 120 zł
2 treningi     – 220 zł
3 treningi     – 315 zł
4 treningi     – 400 zł
5 treningów  – 475 zł
6 treningów  – 540 zł
7 treningów  – 600 zł
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WYNAJEM STADIONU LA 

Zajęcia treningowe                                       – 55,56zł / godzina
Przygotowanie zeskoku do skoku wzwyż         – 37,04zł / jednorazowe
Przygotowanie 1 toru do biegu przez płotki    – 13,89zł / jednorazowe
Przygotowanie skoczni do skoku w dal           – 18,52zł / jednorazowe
Przygotowanie rzutni oszczepem                   – 18,52zł / jednorazowe
Przygotowanie rzutni dyskiem                       – 18,52zł / jednorazowe
Przygotowanie rzutni kulą                              – 18,52zł / jednorazowe
Urządzenie do elektronicznego pomiaru czasu – 2,44zł   / godzina

PARK WODNY

Wejście grupowe 
Cena 7 zł  / osoba /  godzina zegarowa

PARK TRAMPOLIN 

Wejście grupowe
Cena 20 zł  / osoba / godzina zegarowa

PORT RZECZNY 

Wypożyczenie kajaka                7 zł    / osoba / godzina–
Wypożyczenie kajaka               30 zł  / osoba / doba– 
Wypożyczenie kanadyjki           8 zł   / osoba / godzina– 
Wypożyczenie kanadyjki           35 zł / osoba / doba– 
Wypożyczenie roweru wodnego 8 zł   / osoba / godzina– 
Druga i następne godziny         5 zł   / osoba– 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

(do dyspozycji 30 szt rowerów) 5 zł  / osoba / doba

PRALNIA, SUSZARNIA  

7,50 zł / cykl prania i suszenia
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