
ZARZĄDZENIE nr 24/Z/01/2020 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu GRODZISKO OWIDZ 

z dnia 2 stycznia 2020 roku 

 

w sprawie: wprowadzenia zasad i opłat za usługi statutowe świadczone w  Gminnym 

Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz 

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r., o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1798), zarządza się co następuje: 

§ 1 

Ustala się zasady i opłaty za usługi statutowe świadczone w Gminnym Ośrodku Kultury i 

Sportu Grodzisko Owidz wg Załącznika nr 1. 

 

§ 2 

Wysokość dzierżawy przestrzeni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie działalności 

gastronomicznej określa odrębne zarządzenie wewnętrzne nr 01/W/01/2020 dyrektora 

jednostki. 

 

§ 3 

Biletem wstępu jest druk ścisłego zarachowania lub paragon z kasy fiskalnej.  

 

§ 4 

1. Ulga w opłacie za wstęp na teren Grodziska przysługuje:  

• uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, 

słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, 

studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym;  

• osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym,  

a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym;  

• nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, 

nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek 



opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków 

diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) -stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;  

• osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową 

"Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub 

wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej";  

• kombatantom;  

• mieszkańcom wsi Owidz;  

2. Zwolnienie z opłaty za wstęp na teren Grodziska przysługuje:  

• osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti 

Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria 

Artis";  

• pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;  

• członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony 

Zabytków (ICOMOS);  

• posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007r.  

o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);  

• dzieciom do lat 6 (chyba, że ustalenia szczegółowe mówią inaczej); 

• opiekunom grup (1 opiekun w grupie 20 osób). 

 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się odpowiednim komórkom organizacyjnym. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2020 roku. 

 

Owidz, 02.01.2020 r.  

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia nr 24/Z/01/2020 

 

CENNIK  

 

I. Wstęp na gród: 

1. Bilet ulgowy:     5 zł/os 

2. Bilet normalny: 10 zł/os 

3. Usługa przewodnika (grupa do 10 osób): 25 zł/h 

4. Usługa przewodnika (grupa do 30 osób): 50 zł/h 

 

II. Wstęp do Muzeum Mitologii Słowiańskiej: 

1. Bilet ulgowy: 10 zł/os 

2. Bilet normalny: 15 zł/os 

 

III. Ceny pozostałych atrakcji: 

1. Warsztaty ceramiczne: 30 zł/os 

2. Koncert gongów: 35 zł/os 

3. Gimnastyka słowiańska: 10 zł/os 

4. Warsztaty śpiewu białego: 20 zł/os 

5. Bal przebierańców: 35 zł/dziecko 

6. Dzień kasztana: 15 zł/dziecko 

7. Przepędzanie zimy: 15 zł/dziecko 

8. Pakiet ELF: 30 zł/dziecko 

9. Ferie zimowe/letnie: 50 zł/dziecko/dzień 

10. Dukat owidzki: 5 zł/szt  

11. Ognisko: 50 zł/h (drewno i kijki w cenie, bez wyżywienia) 

12. Pakiet ogniskowy (kiełbasa, bułka, ketchup): 5 zł/os 

13. Festiwal Mitologii Słowiańskiej: 

• Karnet (3 dni) w przedsprzedaży (do 31 lipca):120 zł/os 

• Bilet/dzień w przedsprzedaży (do 31 lipca):  

                                           Piątek: 40 zł/os 

                                          Sobota: 60 zł/os 

                                       Niedziela: 30 zł/os 

• Karnet (3 dni) w sprzedaży (od 1 sierpnia): 150 zł 

• Bilet/dzień w sprzedaży (od 1 sierpnia): 

                                                   Piątek: 50 zł/os 

                                                  Sobota: 80 zł/os 

                                               Niedziela: 40 zł/os 

14. Ceny innych, nieplanowanych i niecyklicznych wydarzeń czy evetów firmowych ustalane 

będą na bieżąco. 

 

IV. Opłaty za stoiska rękodzielnicze i rzemieślnicze: 

a) Festiwal Mitologii Słowiańskiej: 

1.         200 zł/3 dni - za stoisko zewnętrzne (stoły we własnym zakresie) 



2.         50 zł/3 dni - dodatkowa opłata za podłączenie do prądu (przedłużacze we własnym 

zakresie) 

3.         150 zł/3 dni - za stoisko historyczne na grodzie 

4.         500 zł/3 dni - za stoisko gastronomiczne (zawiera podłączenie do prądu, przedłużacze 

we własnym zakresie) 

 

b) pozostałe wydarzenia: 

1.         40 zł/dzień - za stoisko zewnętrzne (stół we własnym zakresie) 

2.         60 zł/dzień - za stoisko w namiocie (w cenie stół) 

3.         60 zł/dzień - za stoisko w chacie grodowej (w cenie prąd - przedłużacze we własnym 

zakresie) 

4. 90 zł/dzień - za stoisko w budynku administracyjnym (w cenie stół i prąd - 

przedłużacze we własnym zakresie) 

5. 20 zł/dzień - dodatkowa opłata za podłączenie do prądu (przedłużacze we własnym 

zakresie) 

 

V. Wynajęcie infrastruktury: 

1. Wynajęcie grodu: 1.500 zł/dzień 

2. Wynajęcie całego obiektu (gród, amfiteatr, parkingi, sanitariaty; bez kosztów 

eksploatacyjnych): 7.000 zł/dzień 

3. Wynajęcie sali konferencyjnej: 50 zł/h lub 400 zł/dzień 

 

VI. Wynajęcie wyposażenia: 

1. Wynajęcie rzutnika i ekranu: 100 zł 

2. Wynajęcie oświetlenia: 100 zł 

3. Wynajęcie sprzętu muzycznego (w tym mikrofonu): 100 zł 

4. Wynajęcie warnika: 20 zł 

 

VII. Opłata eksploatacyjna: 3 zł/os pobierana w przypadku: 

• rezerwacji wyłącznie ogniska (ognisko możliwe tylko na podgrodziu) 

• rezerwacji wyłącznie placu zabaw lub amfiteatru 

(nie dotyczy sytuacji, gdy zakupiony jest jakikolwiek grodziskowy produkt, np. 

wejście na gród, pakiety, animacje czy inne atrakcje) 

 

VIII. Oferta wycieczkowa: 

 

1. PRZEDSZKOLAKI 

 

Spacer z Paprotkiem – najmłodsi poznają owidzki Gród i jego mieszkańców podczas 

wyprawy z Paprotkiem, który opowie im co nieco w bajkowej, dostosowanej do wieku 

formie. 

(czas trwania: 45 min.; koszt: 8 zł/os.) 

 

Warsztaty „Gliniaki” - to twórcza zabawa gliną – dzieci poznają techniki pracy z tym 

naturalnym surowcem i stworzą ozdoby, które zabiorą ze sobą. 

(czas trwania: 45 min.; koszt: 15 zł/os.) 

 

PAKIET MAŁY SŁOWIANIN: Spacer z Paprotkiem, Warsztaty „Gliniaki” oraz plac zabaw 

(czas trwania: 1,5 h <same zajęcia>; koszt: 20 zł/os.) 

 



2. KLASY I-III 

 

Spacer z Paprotkiem - najmłodsi poznają owidzki Gród i jego mieszkańców podczas 

wyprawy z Paprotkiem, który opowie im co nieco w bajkowej, dostosowanej do wieku 

formie; 

(czas trwania: 45 min.; koszt: 8 zł/os., klasy I i II) 

 

lub Zwiedzanie Grodu z przewodnikiem, który przybliży dzieciom historię tego miejsca, 

opowie o jego dawnych mieszkańcach i ich zwyczajach. 

(czas trwania: 45 min.; koszt: 8 zł/os., klasy III) 

 

Gra terenowa „Licho nie śpi” - gra edukacyjna, podczas której dzieci podzielone na grupy 

rywalizować będą o miano najsprytniejszej i najszybszej drużyny w odkrywaniu 

średniowiecznych tajemnic owidzkiego grodu. 

(czas trwania: 90 min.; koszt: 15 zł/os.) 

 

Turniej małego woja – dzieci zdobędą sprawności rycerskie, dzięki którym będą mogły 

szczycić się mianem owidzkiego wojownika. 

(czas trwania: 90 min.; koszt: 15 zł/os.) 

 

Warsztaty „Gliniaki” - to twórcza zabawa gliną – dzieci poznają techniki pracy z tym 

naturalnym surowcem i stworzą ozdoby, które zabiorą ze sobą. 

(czas trwania: 45 min.; koszt: 15 zł/os.) 

 

Warsztaty „Tarcza i miecz” - zajęcia, podczas których jego uczestnicy dowiedzą się o 

średniowiecznym uzbrojeniu i każdy stworzy unikalną tarczę z własnym herbem. 

(czas trwania: 45 min.; koszt: 15 zł/os.) 

 

Warsztaty „Motanki – magiczne lalki” - zajęcia manualne, na których dzieci nauczą się jak 

krok po kroku zrobić słowiańską lalkę pełną mocy magicznej. 

(czas trwania: 45 min.; koszt: 15 zł/os.) 

 

Warsztaty „Skryba” - zajęcia doskonalące umiejętności pisania, ale metodami rodem ze 

średniowiecza: przy pomocy gęsiego pióra i atramentu. 

(czas trwania: 45 min.; koszt: 15 zł/os.) 

 

PAKIETY: 

- ZDOLNY BRATOMIR: spacer z Paprotkiem lub zwiedzanie Grodu, dwa warsztaty do 

wyboru, plac zabaw 

(czas trwania: 2,5 h <same zajęcia>; koszt: 33 zł/os.) 

 

- REZOLUTNY JAROMIR: gra terenowa, dwa warsztaty do wyboru, plac zabaw 

(czas trwania: 3 h <same zajęcia>; koszt: 40 zł/os) 

 

- SPRYTNY WOJMIR: spacer z Paprotkiem lub zwiedzanie Grodu, turniej małego woja, dwa 

warsztaty do wyboru, plac zabaw 

(czas trwania: 4,5 h <same zajęcia>; koszt: 48 zł/os.) 

 

 

 



3. KLASY IV-VIII I SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

 

Zwiedzanie Grodu z przewodnikiem, który przybliży wam historię tego miejsca, opowie                      

o jego dawnych mieszkańcach i ich zwyczajach. 

(czas trwania: 45-60 min.; koszt: 8 zł/os.) 

 

Zwiedzanie Muzeum Mitologii Słowiańskiej, dzięki któremu sięgniecie do swoich 

słowiańskich korzeni, dowiadując się o wierzeniach i kulturze duchowej naszych przodków. 

Część Muzeum zwiedza się w okularach 3D. 

(czas trwania: 45-60 min.; koszt:7 zł/os.) 

 

Lekcje Muzealne – 3 tematy do wyboru: 

- Bogowie dawnych Słowian 

- Świat demonów dawnych Słowian 

- Święta i praktyki obrzędowe dawnych Słowian 

(czas trwania: 45-60 min.; koszt: 175 zł/grupa) 

 

Opowieść owidzka – spektakl historyczny z dużą dawką humoru i wiedzy z okresu 

piastowskiego. Jego uczestnicy poznają historię, wchodzą w aktorskie interakcje przenosząc 

się do krainy legend i przygód 

(czas trwania: 90 min.; koszt: 15 zł/os.) 

 

Gra terenowa „Licho nie śpi” - gra edukacyjna, podczas której uczestnicy podzieleni na grupy 

rywalizować będą o miano najsprytniejszej i najszybszej drużyny w odkrywaniu 

średniowiecznych tajemnic owidzkiego grodu.(czas trwania: 90 min.; koszt: 15 zł/os.) 

 

Plebejada – zespoły zwaśnionych ze sobą braci: Będzieciecha i Bdzigosta, stają ze sobą                    

w szranki. „Bieg Nosiwody”, „Warkocz Roszpunki”, „Owidzkie Koziołki” - to tylko niektóre                  

z konkurencji, z którymi przyjdzie im się zmierzyć. 

(czas trwania: 90 min.; koszt: 15 zł/os.) 

 

Warsztaty „Gliniaki” - to twórcza zabawa gliną – uczestnicy zajęć poznają techniki pracy                  

z tym naturalnym surowcem i stworzą ozdoby i proste naczynia, które zabiorą ze sobą. 

(czas trwania: 45 min.; koszt: 15 zł/os.) 

 

Warsztaty „Tarcza i miecz” - zajęcia, podczas których jego uczestnicy dowiedzą się                         

o średniowiecznym uzbrojeniu i każdy stworzy unikalną tarczę z własnym herbem. 

(czas trwania: 45 min.; koszt: 15 zł/os.) 

 

Warszaty „Motanki – magiczne lalki” - zajęcia manualne, na których nauczycie się, jak krok 

po kroku zrobić słowiańską lalkę pełną mocy magicznej. 

(czas trwania: 45 min.; koszt: 15 zł/os.) 

 

Warsztaty „Skryba” - zajęcia doskonalące umiejętności pisania, ale metodami rodem ze 

średniowiecza: przy pomocy gęsiego pióra i atramentu. 

(czas trwania: 45 min.; koszt: 15 zł/os.) 

 

Warsztaty łucznicze – odrobina historii łucznictwa, prawidłowa postawa strzelecka, budowa 

łuku i strzały. Na tych warsztatach przyda się celne oko. 

(czas trwania: 90 min.; koszt: 15 zł/os.) 



 

Warsztaty bojowe – to lekcja podstaw fechtunku. Uczestnicy stoczą po niej pojedynki, 

sprawdzające ich umiejętności i zmysł taktyczny. 

(czas trwania: 90 min.; koszt: 15 zł/os.) 

 

 

PAKIETY:  

 

KMIEĆ: zwiedzanie Grodu lub Muzeum, Plebejada, 2 warszaty do wyboru („Gliniaki”, 

„Tarcza i miecz”, „Motanki – magiczne lalki”, „Skryba”) 

(czas trwania: 4 h; koszt: 48 zł/os.) 

 

WOJ: opowieść owidzka, gra terenowa, warsztaty bojowe lub łucznicze 

(czas trwania: 4,5 h; koszt: 40 zł/os.) 

 

KOMES: gra terenowa lub Plebejada, 2 warszaty do wyboru („Gliniaki”, „Tarcza i miecz”, 

„Motanki – magiczne lalki”, „Skryba”) 

 

(czas trwania: 3 h; koszt: 40 zł/os.) 

GIERMEK: zwiedzanie Grodu lub Muzeum, warsztaty bojowe i łucznicze 

(czas trwania: 4 h; koszt: 33 zł) 

 

Zajęcia dedykowane są grupom liczącym maksymalnie 30 osób. 

 

Ognisko – 50 zł/h (zapewniamy drewno oraz kijki do kiełbasek; cena nie zawiera prowiantu) 

 

Plac zabaw darmowy. 

 

 

 

 


