
Cennik Usług Świadczonych przez Klub Żeglarski Ostróda w Sezonie 2023

Czarter Jachtów Od Do Doba
1 Sasanka Viva 700 * 2023.04.24 2023.09.30 280 zł

cena zawiera -  silnik do jachtu, postój 1-go samochodu
2 Sasanka Supernova 660 * 2023.04.24 2023.09.30 250 zł

cena zawiera -  silnik do jachtu, postój 1-go samochodu
3 Zadatek za czarter - 50% wartości czarteru  W okresie od 2023-06-19 do 2023-09-17
4 Toaleta chemiczna za czarter             - 100 zł okres czarteru minimum 5 dni.
5 Pies, kot na jachcie w czasie czarteru - 100 zł za każde
6 Sprzątanie jachtu                               - 100 zł  Wymagany patent nim. żeglarza jachtowego.
7 Kaucja za czarter                               - 500 zł

Sprzęt Pływający Doba Godzina
1 Kajak 1 - osobowy 120 zł 20 zł
2 Kajak 2 - osobowy 120 zł 20 zł
3 Rower wodny - 4 osobowy 150 zł 25 zł
4 Rower wodny - 6 osobowy 170 zł 30 zł
5 Łódź wiosłowa - 4 osobowa 150 zł 25 zł
6 Kamizelka ratunkowa lub asekuracyjna 50 zł 10 zł

Camping, Pole Namiotowe, Parking Doba
Osoba za 

dobę
1 Postój przyczepy campingowej 60 zł
2 Rozbicie namiotu na polu namiotowym 25 zł 20 zł

Opłata portowa (postój przy kei, prąd przy kei, ładowanie 
telefonu komórkowego, toaleta, śmieci, woda pitna, 
Internet)

Doba Godz.

1 Łodzie Żaglowe, Motorowe i HausBoot 60 zł 20 zł

SLIPOWANIE i WODOWANIE SPRZĘTU WODNEGO Szt.
1 Slipowanie (w jedną stronę) 60 zł
2 Spiłowanie łodzi wózkiem ręcznym 15 zł
3 Slipowanie + wyciągarka (w jedną stronę) 70 zł
4 Slipowanie (w obie strony w ciągu dnia) 70 zł
5 Slipowanie + wyciągarka (w obie strony w ciągu dnia) 80 zł
6 Wodowanie łodzi przy użyciu dźwigu 100 zł
7 Slipowanie łodzi 1 miesiąc bez limitu - Karnet 350 zł
8 Slipowanie łodzi + wyciagaraka 1 miesiąc bez limitu - Karnet 450 zł

9
Wodowanie pomostów i sprzętu niestandardowego w tym 
pomostów pływających.

150 zł

PARKING Doba Miesiąc
1 Parking niestrzeżony – samochód 30 zł 150 zł
2 Parking niestrzeżony – przyczepa jachtowa 30 zł 150 zł
3 Przechowywanie (łodzi, skutera, motoru w hangarze) 70 zł 500 zł

Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT podaj dane oraz NIP przed dokonaniem płatności.



Cennik Usług Świadczonych przez Klub Żeglarski Ostróda w Sezonie 2023

Usługi pozostałe Szt.
1 Ładowanie akumulatora 10 zł Nie dotyczy gości Klubu
2 Prysznic 5min + 2 x stop woda 10 zł
3 Toaleta 5 zł Nie dotyczy gości Klubu
4 Myjka ciśnieniowa - 20 min (kolejna minuta -1zł) 30 zł
5 Mycie myjką ciśnieniową Własną 20 zł
6 Opróżnienie Toalety Chemicznej 15 zł Nie dotyczy gości Klubu
7 Pozostawienie śmieci na terenie Klubu - 1 worek 15 zł Nie dotyczy gości Klubu

REKLAMA Rok

1 Baner reklamowy na ogrodzeniu klubu za 1m2 za 1 rok 320 zł

2 Reklama na neonie świetlnym 1 pasek w porze dziennej sezon letni 220 zł

WYNAJEM
1 Wynajęcie wiaty  (ognisko, grill) 250 zł
2 Wynajęcie świetlicy  (kominek) 300 zł

Przechowywanie sprzętu na terenie klubu i przy pomoście 
(wymaga zawarcia umowy z Klubem)

Sezon Letni* 
(6-m-cy)

Sezon 
Zimowy**  
(6-m-cy)

Cały Rok Miesiąc -

1 Cumowanie łodzi przy pomoście (z możliwością zimowania) 2 300 zł - 3 100 zł 450 zł

2
Przechowanie łodzi wędkarskiej, jachtu żaglowego,
motorowodnego, motorówki, na terenie klubu (na
brzegu) do 5,5 m długości. Slipowanie wózkiem ręcznym.

- - - 100 zł

3
Przechowanie łodzi wędkarskiej, jachtu żaglowego,
motorowodnego, motorówki, na terenie klubu (na
brzegu) do 5,5 m długości. Slipowanie samochodem.

- - - 120 zł

4
Przechowanie łodzi wędkarskiej, jachtu żaglowego,
motorowodnego, motorówki, na terenie klubu (na
brzegu) do 5,5 m długości. Slipowanie wyciągarką elektryczną.

- - - 150 zł

5

Przechowanie łodzi wędkarskiej, jachtu żaglowego,
motorowodnego, motorówki, na terenie klubu (na
brzegu) powyżej 5,5 m długości oraz skuterów wodnych. 
Spliowanie w cenie.

1 300 zł 1 300 zł 2 400 zł 250 zł

6 Dostęp do szlabanu (dodatkowo płatne do każdej umowy) 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł
Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT podaj dane oraz NIP przed dokonaniem płatności.

Uwaga: Opłaty za cumowanie i przechowywanie jachtów i łodzi są pobieranie z góry za dany cały okres
* Sezon letni od 05.2023 do 10.2023
** Sezon zimowy od 11.2023 do 04.2024
*** Cumowanie przy pomoście uzależnione od wolnych miejsc.
**** Cennik obowiązuje 01.05.2023 do 30.04.2024

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT
Liczba miejsc  przy pomoście i na ternie Klubu jest ograniczona
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