Zał. 1a do Uchwały nr 15/XI/11
CENNIK OPŁAT
za pensjonat konia w LKJ „Ostroga” Opole
Obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.

I.

Stawka miesięczna1
1. dla wpłacających do 10 dnia bieżącego miesiąca
a) stawka podstawowa2
 letnia3 – 650 zł/1 mies./1 koo
 zimowa4 – 800 zł/1 mies./1 koo
b) stawka promocyjna5
 letnia – 600 zł/1 mies./1 koo
 zimowa – 750 zł/1 mies./1 koo
2. dla wpłacających od 11 do ostatniego dnia miesiąca
+ 50 zł do każdej stawki z p. I.1.a,b.
3. dla wpłacających za miniony miesiąc
obowiązuje stawka dzienna (zob. p. II)

II.

III.

Stawka dzienna6
 letnia – 25 zł /1 dzieo/1 koo
 zimowa – 30 zł /1 dzieo/1 koo
Stawka rezerwacji boksu7
50 zł / 1 miesiąc.

Przyjęto uchwałą Zarządu nr 15/XI/11 na posiedzeniu w dniu 21.11.2011.

1

O terminie zapłaty decyduje data wpływu na konto.
Koo w pensjonacie przez pierwsze 3 miesiące.
3
1 kwietnia – 31 października.
4
1 listopada – 31 marca.
5
Koo w pensjonacie po upływie 3 miesiąca.
6
Obowiązuje rozliczających się za niepełny miesiąc.
7
W przypadku wyprowadzenia konia ze stajni na okres dłuższy, niż jeden miesiąc, z prawem zachowania stawek
z umowy i z gwarancją zarezerwowania miejsca w stajni, obowiązuje opłata 50 zł za każdy miesiąc
nieobecności.
2

Zał. 1b do Uchwały nr 15/XI/11

CENNIK OPŁAT
za korzystania z ujeżdżalni w LKJ „Ostroga” Opole
Obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.

Korzystanie z ujeżdżalni krytych i zewnętrznych, dla koni nie będących w pensjonacie.
1. 1 godz. na wyłącznośd – 150 zł., w czasie ujętym w harmonogramie dla jazd na
prywatnych koniach, bez względu na ilośd koni i rodzaj zajęd (ujeżdżenie czy skoki).
Termin należy uzgodnid z Dyrektorem Klubu (uzgadniad z wyprzedzeniem, w godzinach
urzędowania).
2. 1 godz. wspólna ze stałymi zajęciami klubowymi – 50 zł/1 koo ; 35 zł/1 koo członka LKJ
„Ostroga”, w czasie ujętym w harmonogramie dla jazd rekreacyjnych lub treningów.
Termin należy uzgodnid z instruktorem/trenerem wpisanym do harmonogramu jazd
(uzgadniad co najmniej z 1.dniowym wyprzedzeniem).

Korzystanie płatne z góry, przelewem.

Przyjęto uchwałą Zarządu nr 15/XI/11 na posiedzeniu w dniu 21.11.2011.

