
CENNIK OFERT SZKOŁY LEŚNEJ NA BARBARCE  
DLA GRUP SZKOLNYCH  

UCZESTNICZĄCYCH W DNIU WYDARZENIA W ZAJĘCIACH/WARSZTATACH 
PROWADZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ LEŚNĄ NA BARBARCE 

 

UWAGA!  

Organizowanie na terenie Osady Leśnej Barbarka jakichkolwiek zgromadzeń, imprez sportowych, 

rekreacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych,  zajęć edukacyjnych oraz integracyjnych, urodzin dla dzieci i itp. 

oraz prowadzenie działalności gospodarczej oraz zawieszanie materiałów reklamowych wymaga 

każdorazowego uzgodnienia z zarządca terenu tj. Stowarzyszeniem „Tilia”. 

 

Ważny od 01 lutego 2022 r. 

Przestawione poniżej oferty cenowe mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w 

rozumieniu Art.66 par1 Kodeksu Prawnego 

L.p. 
Rodzaj usługi / Liczba uczestników 

Cena netto 

(bez 23% VAT) 

1. Rezerwacja miejsca na polanie (bez scen, wiat, ogniska, bez 
wyłączności polany, tj. polana dostępna w miarę możliwości 
dla innych osób, brak możliwości rezerwacji pojedynczych 
stołów na polanie) – do dyspozycji polany: górna i dolna 

wycena indywidualna 

2. Organizacja ogniska (kijki, drewno , obsługa ogniska) – do wyboru: 2 miejsca na polanie dolnej, 1 
miejsce na polanie górnej, 1 miejsce za Gościńcem 
 

Cena zestawu ogniskowego (kiełbaska, chleb, 
ketchup/musztarda, tacka papierowa, sztućce drewniane lub 
metalowe) 

25,00 zł od osoby 

Bez zestawu ogniskowego 
→ do 30 osób (1 ognisko) 165,00 zł/2h 

→ 31 ÷ 45 osób (1 ognisko) 245,00 zł/2h 

→ 46 ÷ 60 osób (1 ognisko) 320,00 zł/2h 

→ 61 ÷ 75 osób (1 ognisko) 400,00 zł/2h 

→ 76 ÷ 90 osób (1 ognisko) 475,00 zł/2h 

→ 91 ÷ 105 osób (1 ognisko) 545,00 zł/2h 

→ 106 ÷ 120 osób  
(2 ogniska) 

620,00 zł/2h 
  

  → 121 ÷ 135 osób  
(2 ogniska) 

690,00 zł/2h 
  

  → 136 ÷ 150 osób  
(2 ogniska) 

755,00 zł/2h 
  

  → powyżej 150 osób wycena indywidualna 



  

3. Korzystanie z grill-wiaty za 
Dworkiem wraz z miejscem 
ogniskowym 

 rezerwacja wiaty z 
grillowiskiem bez brykietu, bez 
narzędzi do grilla; 
przygotowane kijki i drewno na 
ognisko 

do 30 osób => 195,00 zł/1h 
powyżej 30 osób cena do 

uzgodnienia 

4. Korzystanie z 
samoobsługowych grillowisk 
na polanie górnej – nie ma 
możliwości wcześniejszej 
rezerwacji 

 ruszt do wypożyczenia w 
sklepiku bez możliwości 
rezerwacji – kaucja 50,00 zł 
lub dokument potwierdzający 
dane, w którym nie ma 
PESEL-u 

 

5. Rezerwacja wiaty 
edukacyjnej na polanie 
dolnej 

 
75,00 zł/1h 

6. Rezerwacja Sali Kominkowej 
w Leśniczówce 

 sala przeznaczona dla grup 
do 30 osób bez zaplecza 
kuchennego; 

150,00 zł/1h => wydarzenia 
rodzinne, integracyjne 

 w związku z realizacją 
projektów nie wynajmu Sali 
Kominkowej w Leśniczówce 
został zawieszony do 
odwołania 

100,00 zł/1h => szkolenia, 
warsztaty 

7. Rezerwacja Sali w Leśnej 
Chatce/Gościńcu 

 sala przeznaczona dla grup 
do 25 osób z zapleczem 
kuchennym; możliwość 
wynajmu od pn. do pt. 

150,00 zł/1h => wydarzenia 
rodzinne, integracyjne 

100,00 zł/1h => szkolenia, 
warsztaty 

8. Rezerwacja warsztatu - 
Stajnia 

 sala przeznaczona na 
warsztaty dla grup do 15 osób 
z możliwością skorzystania z 
podstawowych narzędzi 

150,00 zł/1h 

9. Organizacja zajęć 
przyrodniczo-ekologicznych 
zgodnie z ofertą tematyczną 
Szkoły Leśnej na Barbarce 

 w grupach do 30 osób 
210,00 zł/1h 
300,00 zł/2h 

10. Organizacja warsztatów 
artystycznych (glina, 
wiklina, filcowanie, plenery 
malarskie, obrazki na 
drewnie) 

 w grupach do 30 osób 

35 ÷ 45 zł od uczestnika 
(w zależności od ilości osób 

oraz wykorzystywanych 
materiałów) 

11. Organizacja wydarzeń 
plenerowych o charakterze 
sportowym lub 
integracyjnym bez 
wyłączności polany 

 do wyboru teren polany 
dolnej lub górnej, 

 program, czas trwania 
wydarzenia do uzgodnienia, 

 prowadzenie wydarzenia nie 
może zakłócać pobytu osób w 
innym miejscu na terenie 
Osady 

wycena indywidualna 

12. Inne: wydarzenia 
plenerowe/piknikowe z 
nagłośnieniem, zajęcia 
/warsztaty na 
indywidualne zamówienie 
itp. 

 

wycena indywidualna 

 



Dodatkowe usługi – wysokość opłat do uzgodnienia:  

 nagłośnienie plenerowe – 450 zł/2h  
 doprowadzenie prądu 220 V – 150 zł/2h 

 wyłączność polany – do uzgodnienia 

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

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

WSZYSTKIE SPRAWY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOŁY LEŚNEJ 
(PODPISANIE UMOWY, ZAPŁATA) REGULUJĄ KLIENCI W BIURZE SZKOŁY LEŚNEJ NA 
BARBARCE (BUDYNEK LEŚNICZÓWKI). 

 


