
CENNIK OFERT SZKOŁY LEŚNEJ NA BARBARCE 

 Grupy szkolne Grupy prywatne/ firmowe 

Rezerwacja miejsca 

na polanie * (bez 

sceny, wiat, ogniska) 

 do 30 osób z opiekunami 50 zł.-2h 

 

 

 Do uzgodnienia  

 powyżej 30  osób z opiekunami patrz niżej – tabela 

wycen terenu 

Organizacja ogniska        

(kijki, drewno, 

obsługa ogniska)** 

 cena zestawu ogniskowego (kiełbaska, chleb, ketchup/musztarda, tacka, sztućce)  7zł/ 1 os. 

Bez zestawu ogniskowego  

  grupa do 30 os. 

 

 

 

 

80 zł./2h 

 

 

 do 15 osób, przed 19.00 

 

powyżej 15  osób, przed 19.00  

 

 

 

65zł/2h 

                                       

patrz niżej – tabela 

wycen ognisk 

 

 

 powyżej 30 osób (dla grupy powyżej 105 

osób 2 ogniska) 

patrz niżej – tabela 

wycen ognisk 

 do 15 osób,  19.00 – 22.00 

 powyżej 15  osób,  19.00-22.00 

80zł/2h 

patrz niżej – tabela 

wycen ognisk 

Grill – wiata za 

Dworkiem 

 rezerwacja bez brykietu , bez narzędzi do 30 osób -

100zł/1h, powyżej 

30 osób do 

uzgodnienia 

Grille na polanie 

górnej 

 ruszt do wypożyczenia w sklepiku bez możliwości rezerwacji –kaucja 50  zł. lub  dokument potwierdzający dane, w którym nie ma 

 PESEL-u  

bezpłatnie 

Wiata edukacyjna  rezerwacja wiaty 30zł/1h 

                                                                                                                                            

Sala Kominkowa w 

Leśniczówce 

sala przeznaczona dla grup do 30 osób.  100 zł./1h – 

imprezy, 45 zł./h – 

szkolenia, warsztaty 



Zajęcia integracyjne, 

przyrodnicze, 

ekologiczne 

 do 30 osób 100zł/h 

180zł/ 2h  

 

Firmy prywatne: 

do indywidualnego uzgodnienia 

 

 

Zajęcia artystyczne   Z uwagi na koszty wybranych przez zamawiającego materiałów warsztaty wyceniane indywidualnie do uzgodnienia 

Imprezy 

plenerowe/piknik 

 Szkoła Leśna na Barbarce udostępnia obszar  Osady Leśnej innym Podmiotom w celu organizacji imprez plenerowych i pikników. 

 Zajęcia integracyjne dla grup większych niż 30 osób. 

do uzgodnienia  

 

* Do dyspozycji polany: dolna, górna, za Dworkiem, za Gościńcem 

** Miejsca ognisk: 2 miejsca na polanie dolnej, 2 miejsca na polanie górnej, 1 miejsce za Dworkiem, 1 miejsce za Gościńcem 

Dodatkowe usługi – wysokość opłat do uzgodnienia:                                     

 nagłośnienie plenerowe – 220 zł./2h   (grupy szkolne),   420 zł./2h   (grupy prywatne/firmowe)  

 doprowadzenie prądu 220 V – 70 zł./4h 

 wyłączność polany – do uzgodnienia 

 

Wszelkie odstępstwa od umowy wymagają poinformowania i zgody Szkoły Leśnej na Barbarce. 
 

WSZYSTKIE SPRAWY – PODPISANIE UMOWY, ZAPŁATA - DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOŁY LEŚNEJ REGULUJĄ 

KLIENCI W BIURZE SZKOŁY LEŚNEJ NA BARBARCE (BUDYNEK LEŚNICZÓWKI). 

WSZYSTKIE PODANE KWOTY W CENNIKACH SIĘ KWOTAMI NETTO. DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ ODPOWIEDNI VAT – 23%. 

 

 



Wycena terenu i ognisk na terenie Osady Leśnej na Barbarce  

  

  Grupy szkolne   Grupy prywatne/firmowe   

Rezerwacja miejsc na polanie- do 30 osób  50 zł./2h 

do ustalenia  (brak możliwości rezerwacji stołów 

na polanie) 

(grupy szkolne przebywają   31-60 osób 80 zł./2h 

pod opieką opiekunów), bez  61-90 osób 110 zł./2h 

wyłączności polany, bez ogniska 91-120 osób 140 zł./2h 

  121-150 osób 170 zł./2h 

    

  powyżej 150 osób do ustalenia 

Organizacja ogniska  do 30 osób  80 zł./2h do 15 osób 

 przed 19.00 - 65 

zł./2h 

(grupy szkolne przebywają         19.00-22.00 - 80 zł/2h 

pod opieką opiekunów) 31-45 osób 110 zł./2h 16-30 osób 

przed 19.00 - 110 

zł./2h 

       

19.00-22.00- 140 

zł./2h 

  46-60 osób 140 zł./2h 31-45 osób 

przed 19.00 - 155 

zł./2h 

       

19.00-22.00 - 200 

zł./2h 

  61-75 osób 170 zł./2h 46-60 osób 

przed 19.00 -200 

zł./2h 

       

19.00-22.00 -260 

zł./2h 

  76-90 osób 200 zł./2h 61-75 osób 

przed 19.00 -245 

zł./2h 

       

19.00-22.00 - 320 

zł./2h 

grupy do 105 osób - 1 ognisko, 91-105 osób 230 zł./2h 76-90 osób 

przed 19.00 -290 

zł./2h 

powyżej 105 osób - 2 ogniska      

19.00-22.00 -380 

zł./2h 

  106-120 osób 260 zł./2h     

  121-135 osób 290 zł./2h     

  136-150 osób 320 zł./2h     

  powyżej 150 osób do ustalenia powyżej 90 osób do ustalenia 

 


