Automobilklub Kielecki – Ośrodek Sportowo-Turystyczny „moto-raj”
Tor “KIELCE” Miedziana Góra k/Kielc
tel/fax 41-303-49-49, 41-303-16-60
www.automobilklub.kielce.pl
e-mail: tor-kielce@automobilklub.kielce.pl

CAMPING nr 115 "moto – raj"

CENNIK
1. Pobyt osoby dorosłej ........................................................................ 9,00 zł
2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 17 oraz studentów ........................... 7,00 zł
3. Pobyt dzieci do lat 4.......................................................................bezpłatnie
4. Ustawienie namiotu małego (do 3 osób) .......................................... 6,00 zł
5. Ustawienie namiotu średniego (4 - 6 osób) ...................................... 8,00 zł
6. Ustawienie namiotu dużego (pow. 6 osób) ....................................... 10,00 zł
7. Ustawienie samochodu osobowego ................................................. 6,00 zł
8. Ustawienie samochodu dostawczego lub mikrobusu ....................... 8,00 zł
9. Ustawienie samochodu ciężarowego lub autobusu .......................... 15,00 zł
10. Ustawienie campera (autocaravanu) ............................................... 12,00 zł
11. Ustawienie przyczepy bagażowej ...................................................... 5,00 zł
12. Ustawienie przyczepy campingowej 1- o osiowej .............................. 10,00 zł
13. Ustawienie przyczepy campingowej 2-u osiowej ............................... 12,00 zł
14. Ustawienie motocykla lub motoroweru .............................................. 4,00 zł
15. Opłata za energię elektryczną…………………………………………... 6,00 zł
16. Opłata za ustawienie przyczepy na cały miesiąc ...................... ...... 200,00 zł
17. Opłata za ustawienie przyczepy na cały sezon (15.06 – 15.09.) ..... 500,00 zł
18. Korzystanie z pralki autom. za 1 wsad .............................................. 10,00 zł
19. Wynajęcie budynku klubowego dla firm – 1 godzina ........................ 100,00 zł
wraz z terenem przy kręgu ogniskowym – 1 dzień ........................... 500,00 zł
osoby prywatne ..................................................................za osobę 10,00 zł
(UWAGA: Istnieje możliwość negocjacji cen)
Ceny z poz. 1 - 15 dotyczą 1 doby.
Od powyższych cen będą stosowane zniżki (pobyt powyżej 3 dni):
- dla członków Automobilklubu Kieleckiego ......................................
dla członków Kół i Klubów Caravaningowych sfederowanych w PZM .
- dla członków PFCC i posiadaczy karnetu campingowego FICC ...........
- dla emerytów i rencistów .......................................................................

25%
15%
10%
20%

PRZYSŁUGUJE TYLKO JEDNA ZNIŻKA
Powyższe ceny obowiązują do odwołania.

ZATWIERDZAM

Kielce, 29 maj 2018 r.

Prezes Zarządu
Automobilklubu Kieleckiego
Krzysztof Tutak

