Zarządzenie Nr 556/14
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gabinetów masaŜu oraz groty solnej
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie

Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
(tj. Dz.U z 2013r. poz. 594 ze zm.) w związku z § 1 Uchwały Nr XXX/319/14 Rady Miejskiej
Kościana z dnia 27 marca 2014r w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta
Kościana do ustalania cennika za usługi komunalne Burmistrz Miasta Kościana zarządza, co
następuje:

§ 1. W § 1. wprowadza się nowe pozycje do cennika usług świadczonych przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie ustalonego zarządzeniem nr 217/12 Burmistrza
Miasta Kościana z dnia 28 marca 2012r.
C. GABINETY MASAśU:
1) MASAśE:
a) MasaŜ klasyczny całego ciała – 60 min. – 70,00 zł,
b) MasaŜ relaksacyjny całego ciała – 60 min. – 60,00 zł,
c) MasaŜ aromaterapeutyczny całego ciała – 60 min. – 65,00 zł,
d) MasaŜ gorącymi kamieniami całego ciała – 70 min. – 110,00 zł,
e) MasaŜ gorącymi kamieniami częściowy – 30 min. – 70,00 zł,
(plecy lub kończyny górne lub kończyny dolne)
f) MasaŜ izometryczny kończyn dolnych – 30 min. – 50,00 zł,
g) MasaŜ bańką chińską (odchudzający, antycellulitowy) – 30 min. – 50,00 zł,
(uda + pośladki)
h) MasaŜ leczniczy kręgosłupa – 30-40 min. – 50,00 zł,
i) MasaŜ leczniczy częściowy – 30-40 min. – 50,00 zł,
(kończyny górne lub kończyny dolne)
j) MasaŜ sportowy – 30-40 min. – 50,00 zł,
(kończyny górne lub kończyny dolne lub kręgosłup)
k) MasaŜ Lomi Lomi – 90 min. – 120,00 zł;

2) ZABIEGI NA CIAŁO:
a) Peeling ciała – 30 min. – 50,00 zł,
b) Peeling + masaŜ ciała – 70 min. – 95,00 zł,
c) Zabieg na ciało: 90 min. – 130,00 zł,
− „Soczysta pokusa”,
− „Czekoladowa rozkosz”,
− „Czerwone wino”,
− „Morska kuracja”,
d) MasaŜ kosmetyczny twarzy, szyi, dekoltu – 30 min. – 35,00 zł;

3) TERAPIA:
a) Terapia manualna „zdrowy kręgosłup” – 30 min. – 60,00 zł,
b) Terapia manualna „zdrowy kręgosłup” – 60 min. – 100,00 zł,
c) MasaŜ głęboki – 30 min. – 50,00 zł,
d) MasaŜ głęboki – 60 min. – 80,00 zł,
(wybrana część ciała wymagająca terapii)
e) Kinesiotaping:
−

1 aplikacja – 30,00 zł,

−

kolejne aplikacje – 20,00 zł,

−

w trakcie innych zabiegów – 15,00 zł;

D. GROTA SOLNA
1) bilet ulgowy:
(uczniowie i studenci do 26 roku Ŝycia po okazaniu waŜnej legitymacji)
a) 8,00 zł – w przypadku jednorazowego seansu,
b) 35,00 zł – w przypadku zakupu karnetu na 5 wejść,
c) 70,00 zł – w przypadku zakupu karnetu na 10 wejść + 1 wejście gratis;
2) bilet normalny:
a) 12,00 zł – w przypadku jednorazowego seansu,
b) 55,00 zł – w przypadku zakupu karnetu na 5 wejść,
c) 110,00 zł – w przypadku zakupu karnetu na 10 wejść + 1 wejście gratis;
SEANS TRWA 45 MINUT
3) zajęcia jogi:
a) 17,00 zł – jedno wejście,
b) 60,00 zł – w przypadku wykupu karnetu na 4 wejścia,

4) pakiety:
− w przypadku wydania 200,00 zł na zakup masaŜy – wejście na basen lub na saunę lub
do groty solnej gratis,
− w przypadku wydania 300,00 zł lub więcej na zakup masaŜy – wejście na basen i do
groty solnej gratis.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia zleca się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kościanie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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