
Cennik
 ważny od 14 września 2017 roku do odwołania  

HALE SPORTOWE 
I Hala Widowiskowo – Sportowa, ul. Grunwaldzka 80
1. Wynajem hali (bez zabezpieczenia parkietu i budowy sceny) 4.000,00 zł
2. Wynajem hali z zabezpieczeniem parkietu 5.000,00 zł
3. Wynajem hali z zabezpieczeniem parkietu, budową sceny 8.000,00 zł
4. Wynajem sali lustrzanej 40,00 zł/h
 dla stowarzyszeń sportowych 30,00 zł/h

5. Wynajem holu HWS
50,00 zł/h

500,00 zł./doba

6. Wynajem gumolitów (1000m2) 3zł za m2/dobę

7.
Koszty dodatkowej obsługi zgodnie z obowiązującymi przepisami lub na życzenie 
wynajmującego

 

 udostępnienie elektronicznej tablicy sportowej z obsługą 50,00 zł/h
 obsługa wyjść ewakuacyjnych (za 1 wejście) 26,00 zł/h
 rozłożenie dodatkowych siedzisk na parkiecie (za 1szt.) 3,00 zł

8. Wypożyczenie sprzętu  
 krzesło (1 szt.) 6,00 zł/doba
 stół (1 szt.) 10,00 zł/doba
 

stół z dwiema ławami (komplet) 30,00 zł/doba

 namiot (1 szt.) 100,00 zł/doba
 barierka (1 szt.) 10,00 zł/doba
 bramki dmuchane (start, meta) 200,00 zł/doba

9. Miejsce parkingowe 120,00 zł/m-c
10. Miejsce parkingowe dla celów komercyjnych (8m2) 50,00 zł/doba
11. Najem stołów do tenisa  7,00 zł/h

12.

Wynajem hali do celów treningowych

 
Zakłady, firmy,

przedsiębiorstwa, grupy
niezorganizowane

Stowarzyszenia sportowe
z terenu miasta Jaworzna

Placówki oświatowe, zajecia
prowadzone w ramach
wychowania fizycznego

Hala + 1 
szatnia

144,00 zł/h 78,00 zł/h 66,00 zł/h

Dodatkowa 
szatnia

22,00 zł/h 21,00 zł/h -



II Hala Sportowa, ul. Inwalidów Wojennych 18

 
Zakłady, firmy,

przedsiębiorstwa, grupy
niezorganizowane

Stowarzyszenia
sportowe z terenu
miasta Jaworzna

Placówki oświatowe
zajecia prowadzone w
ramach wychowania

fizycznego
Hala + 1 szatnia 122,00 zł/h 70,00 zł/h 66,00 zł/h
Dodatkowa szatnia 22,00 zł/h 21,00 zł/h -
Sala fitness 41,00 zł/h 31,00 zł/h 10,00 zł/h
Przygotowanie sali fitness na 
imprezy okolicznościowe 
(wykładziny, stoły, krzesła)

152,00 zł/h  

 udostępnienie elektronicznej 
tablicy sportowej z obsługą

 51,00 zł/h  

 najem stołów do tenisa  7.00 zł/h
III Sala Sportowa,  Al. Piłsudskiego 88
Hala + 1 szatnia 52,00 zł/h 29,00 zł/h 24,00 zł/h
Dodatkowa szatnia  22,00 zł/h 21,00 zł/h -
IV Sala Sportowa Klub „Niko”, ul. Korczyńskiego 10
Hala + 1 szatnia 43,00 zł/h 29,00 zł/h 24,00 zł/h
Dodatkowa szatnia 22,00 zł/h 21,00 zł/h  

• Powyższe ceny są cenami brutto.


