
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.39.2019
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmiany cen i rodzajów biletów wstępu do krytej pływalni Gminnego Ośrodka Turystyki, 
Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach.

Na podstawie art. 4, ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.  2017 r., 
poz. 827 ze zmianami) oraz Uchwały Gminy Gorzyce nr XIII/85/07 z dnia 22 listopada 2007 r.  w sprawie 
upoważnienia Wójta Gminy do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu
i urządzeń krytej pływalni Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA"
w Gorzycach,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić nowe rodzaje biletów/ karnetów uprawniających do korzystania z krytej pływalni 
GOTSiR "Nautica" w Gorzycach: 

1. bilet indywidualny ulgowy "Ferie". Oferta obowiązuje od 09.02.2019 r. do 24.02.2019 r.:

- czas 100 minut (90 minut + 10 minut gratis) – 8zł; dopłata/osoba za każdą kolejną przekroczoną minutę 
0,20 zł.

2. Karnet/ karta stałego klienta – dla firm /  klubów sportowych / stowarzyszeń:

a) dla podmiotów z siedzibą poza gminą Gorzyce posiadających podpisaną umowę z GOTSiR „Nautica" 
udziela się rabatu w wysokości 20% przy zakupie karnetów o wartości 100 zł, 150 zł lub 200 zł;

b) dla klientów indywidualnych posługujących się ogólnopolską kartą Senior udziela się rabatu
w wysokości 20% przy zakupie karnetów o wartości 100 zł lub 200 zł.

3. Rezerwacja dla firmy "Antidotum". Oferta obowiązuje do 31.12.2019 r. Rezerwacja zwalnia uczestników 
zajęć z opłat za korzystanie z pływalni:

a) jeden tor basenu sportowego lub 1/2 basenu rekreacyjnego na 60 minut - 80 zł,

b) płytka część basenu sportowego 3 tory na 60 minut - 100 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji 
"NAUTICA" w Gorzycach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk
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