
 
Załącznik 
do Zarządzenia nr 1022.2012 
Prezydenta Miasta 
z dnia 18.05.2012 r. 

 
 

WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O 

CHARAKTERZE SPORTOWO REKREACYJNYM, BĘDĄCYCH W POSIADANIU CENTRUM SPORTU I 

REKREACJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 
 
 

I. HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA „CENTRUM”: 
 

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA BRUTTO/JEDN. MIARY PKWIU 

1. WYNAJĘCIE CAŁEGO OBIEKtu 20 000,00 zł/doba 68.20.12 

2. ARENA BOISKA GŁÓWNEGO 

 TRENING SPORTOWY 180,00 zł/1 godz. 93.11.10 

 SZATNIA 40,00 zł/jednostka tr. 93.11.10 

 IMPREZA SPORTOWA  
1 000,00 zł/1 godz. 

 każda godzina powyżej 
doby 600,00 zł  

68.20.12 

 GALA SPORTOWA Z TELEWIZJĄ  1 200,00 zł/1 godz. 68.20.12 

 IMPREZA WIDOWISKOWA 
1 000,00 zł/1 godz. 

każda godzina powyżej doby 
600,00 zł 

68.20.12 

 IMPREZA WIDOWISKOWA Z TELEWIZJĄ 1 200,00 zł/1 godz. 68.20.12 

 
WYSTAWY, POKAZY, TARGI, 
PROMOCJE, KONFERENCJE 

1 000,00 zł/1 godz. 
każda godzina powyżej doby 

600,00 zł 
68.20.12 

 OBSŁUGA TECHNICZNA IMPREZ 1 000,00 zł/10 os. / doba 78.30.19 

 IMPREZA ZAMKNIĘTA 500,00 zł/1 godz. 68.20.12 

3. SALKA TRENINGOWA 60,00 zł/1 godz. 93.11.10 

4. KORT TENISOWY 

 
KORT TENISOWY Z SZATNIĄ – 

WEJŚCIE JEDNORAZOWE W SEZONIE                 

(OD 01.10 DO 30.04) 
55,00 zł/1 godz. 93.11.10 

 
KORT TENISOWY Z SZATNIĄ – 

WEJŚCIE JEDNORAZOWE POZA 

SEZONEM                                                    

45,00 zł/1 godz. 93.11.10 



(OD 01.05 DO 30.09) 

 
KORT TENISOWY PRZY ZAKUPIONYM 

KARNECIE W SEZONIE                          

(OD 01.10 DO 30.04) 
45,00 zł/1 godz. 93.11.10 

 
KORT TENISOWY PRZY ZAKUPIONYM 

KARNECIE POZA SEZONEM                                    

(OD 01.05 DO 30.09) 
35,00 zł/1 godz. 93.11.10 

 
TRENING Z INSTRUKTOREM                

(BEZ KORTU TENISOWEGO) 
30,00 zł/1 godz. 93.11.10 

5. SIŁOWNIA 

 
MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ,                 
EMERYCI I RENCIŚCI 

8,00 zł/1 godz. 93.11.10 

 DOROŚLI 10,00 zł/1 godz. 93.11.10 

 KARNET MIESIĘCZNY 
60,00 zł (młodzież, emeryci             

i renciści – 15 godz. do 
wykorzystania) 

93.11.10 

 KARNET MIESIĘCZNY 
90,00 zł (dorośli – 15 godz. 

do wykorzystania) 
93.11.10 

6. WYNAJĘCIE SALI KONFERENCYJNEJ 100,00 zł/1 godz. 68.20.12 

7. 
WYNAJEM RINGU                                   

(Z MONTAŻEM I DEMONTAŻEM) 
2 000,00 zł/doba 77.21.10 

8. 
WYNAJĘCIE PARKINGU 

PODZIEMNEGO NIESTRZEŻONEGO 

ZGODNIE Z UMOWĄ 

120,00 zł/1 miejsce 
parkingowe/mies. 

68.20.12 

 
Ceny zawierają obowiązujący podatek VAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA „CENTRUM” – POWIERZCHNIE REKLAMOWE: 
 
 

RODZAJ 

POWIERZCHNI 
IMPREZA –  

      1 DZIEŃ 

EKSPOZYCJA 

STAŁA – 1 

MIESIĄC 

EKSPOZYCJA 

STAŁA – 6 

MIESIĘCY 

EKSPOZYCJA 

STAŁA – 12 

MIESIĘCY 

 
PKWIU 

ARENA GŁÓWNA 
BANER 1X 3 

650,00 zł 1 750,00 zł 6 200,00 zł 10 000,00 zł 73.12.10 

HOL 
BANER 1X 3 

310,00 zł 950,00 zł 2 100,00 zł 4 200,00 zł 73.12.10 

 
Ceny zawierają obowiązujący podatek VAT 

 

W przypadku niestandardowego wymiaru baneru, cena naliczana jest proporcjonalnie do powierzchni baneru na 

podstawie ww. stawek. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 21/2012 
Dyrektora CSiR 
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 31.05.2012 r. 

 

RREEGGUULLAAMMIINN  HHAALLII  WWIIDDOOWWIISSKKOOWWOO  ––  SSPPOORRTTOOWWEEJJ  „„CCEENNTTRRUUMM””  

 

§ 1 

 

11..  Hala Widowiskowo - Sportowa „Centrum” w Dąbrowie Górniczej jest obiektem będącym 

w zarządzie Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.   

22..  Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej „Centrum” 

przy Alei Róż nr 3 w Dąbrowie Górniczej z wyłączeniem pomieszczeń kawiarni z uwagi 

na jej wydzielenie celem wydzierżawienia samodzielnym podmiotom gospodarczym. 

33..  Osoby przebywające na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej „Centrum” podlegają 

przepisom porządkowym określonym w Regulaminie, przepisom szczególnym wydanym 

przez Organizatora imprezy oraz ogólnym przepisom prawa obowiązującego w Polsce. 



44..  Osoby przebywające w pomieszczeniach kawiarni podlegają przepisom porządkowym 

określonym przez dzierżawcę tego lokalu oraz ogólnym przepisom prawa 

obowiązującego w Polsce. 

55..  Osoby chcące wejść z kawiarni do innych pomieszczeń Hali Widowiskowo - Sportowej 

„Centrum” zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się niniejszemu 

Regulaminowi. 

 

§ 2 

 

11..  Hala Widowiskowo - Sportowa „Centrum” jest miejscem organizowania imprez 

masowych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, a także wystaw, targów i 

sympozjów naukowych itp.   

22..  Hala Widowiskowo - Sportowa „Centrum” jest obiektem powszechnie dostępnym,            

przy czym: 

a. osoby małoletnie (do ukończenia 13 lat) mogą przebywać w tym obiekcie wyłącznie 

pod opieką rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletnich opiekunów faktycznych,  

b. osoby małoletnie (od 14 do ukończenia 18 lat) muszą przy wejściu do obiektu bez 

wezwania okazać do wglądu służbie porządkowej lub informacyjnej legitymację 

szkolną albo dowód osobisty celem dokonania w razie potrzeby stosownego 

sprawdzenia. Bez okazania takiego dokumentu osoby małoletnie nie będą 

wpuszczane do Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum”, 

c. wszyscy uczestnicy imprezy powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny 

dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości, 

33..  Przebywanie na Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum” odbywa się zgodnie                       

z kalendarzem imprez oraz planem wykorzystania obiektu zatwierdzonym przez 

Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji  w Dąbrowie Górniczej. 

44..  Na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum” zainstalowany jest system 

monitoringu pozwalający na rejestrację:  

a. wizerunku każdej osoby wchodzącej do obiektu, 

b. przebiegu imprezy i zachowania się publiczności (obraz i dźwięk), 

c. przebywania osób w pomieszczeniach służbowych i zapleczu obiektu. 

 

 

§ 3 

 

11..  Zabrania się uczestnikom imprezy wnoszenia i posiadania na terenie Hali Widowiskowo-

Sportowej „Centrum”: 



a. napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

b. broni wszelkiego rodzaju, 

c. przedmiotów niebezpiecznych, które mogą być użyte jako broń lub pocisk, 

d. pojemników z gazami, substancjami żrącymi, trującymi lub farbującymi albo innych 

przedmiotów i urządzeń służących do ich rozpylania, 

e. butelek szklanych i metalowych puszek, 

f. przedmiotów o dużych gabarytach jak drabiny, stoliki, krzesła, skrzynie, walizki itp., 

g. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo 

niebezpiecznych, 

h. drzewców do flag i transparentów, 

i. instrumentów i urządzeń mechanicznych do wytwarzania nadmiernych dźwięków            

i hałasów, 

j. specyficznych składników ubioru służących do maskowania twarzy w celu utrudnienia  

identyfikacji, 

22..  Ponadto zabrania się uczestnikom imprezy: 

a. wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (boisko i jego 

zaplecze, wszelkie pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, dach, 

konstrukcje obiektu, okna, parapety, barierki na widowni ,reżyserka, winda itp.), 

b. rzucania jakimikolwiek przedmiotami na boisko ,na zawodników i na uczestników 

imprezy, 

c. używania wulgarnego i obscenicznego słownictwa, obrażania jakichkolwiek osób 

,wywieszania oraz eksponowania napisów i transparentów o obraźliwej, 

prowokacyjnej lub zabronionej  treści, 

d. rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, odpalania petard i rac, 

e. palenia tytoniu i papierosów wewnątrz Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum”, 

f. sprzedawania jakiegokolwiek towaru, biletów, kart wstępu bez zgody Organizatora 

imprezy, 

g. rozdawania jakichkolwiek druków i ulotek, prowadzenia agitacji oraz prowadzenia 

zbiórek pieniężnych lub innej kwesty bez zgody Organizatora imprezy, 

h. pisania ,rysowania lub malowania na budowlach, ścianach i urządzeniach oraz ich 

oklejania jakimikolwiek drukami, 

i. zaśmiecania obiektu, 

j. wprowadzania zwierząt, 

k. zasłaniania twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację. 

 

 

 



§ 4 

 

11..  Na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum” mogą przebywać oraz korzystać            

z niej tylko osoby posiadające ważną kartę (bilet) wstępu lub inny dokument 

uprawniający do przebywania w obiekcie lub też będące członkiem grupy formalnej, 

która odbywa zajęcia na podstawie stosownej umowy. 

22..  Każdy jest zobowiązany przy wejściu na Halę Widowiskowo-Sportową „Centrum” bez 

wezwania okazać służbie porządkowej i informacyjnej, Organizatorowi lub upoważnionej 

przez niego osobie kartę (bilet) wstępu względnie inny dokument uprawniający                   

do wstępu na imprezę. 

33..  Służba porządkowa i informacyjna jest uprawniona w szczególności do: 

a. nie wpuszczania do obiektu i usuwania z niego osób będących pod widocznym 

wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie 

działających środków, jak i nie posiadających ważnej karty (biletu) lub innego 

dokumentu uprawniającego do wstępu lub usiłujących wnosić  przedmioty 

wymienione w § 3 pkt 1, 

b. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia ,że wnoszą 

one broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały 

pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki 

odurzające lub substancje psychotropowe, 

c. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

d. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej oraz w innej formie 

korzystania z obiektu, 

e. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek na imprezie lub w 

obiekcie lub osobom zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy lub 

regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do 

opuszczenia imprezy lub obiektu, 

f. stosowania siły fizycznej i przymusu bezpośredniego w przypadkach przewidzianych 

w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez 

masowych i art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, 

g. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także dla dóbr powierzonych ochronie 

oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych, 

h. usuwania z terenu Hali Widowiskowo - Sportowej „Centrum” osób nie 

przestrzegających regulaminu. 

44..  Organizator imprezy masowej może odmówić wstępu na nią lub przy pomocy służby 

porządkowej i informacyjnej usunąć z niej osobę: 



a. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezy masowe, 

b. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających itp., 

c. posiadającej broń, niebezpieczne przedmioty, alkohol ,środki narkotyczne, materiały 

wybuchowe i pirotechniczne jak i pożarowo niebezpieczne, 

d. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającej 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku na imprezie, 

e. której wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację, 

f. a także w innych sytuacjach przewidzianych przez obowiązujące przepisy. 

55..  Z czynności wymienionych w pkt. 3 i 4 służba porządkowa i informacyjna sporządza   

notatkę służbową. Po akceptacji Organizatora imprezy notatka służbowa jest 

przekazywana niezwłocznie Policji wraz ze sprawcą czynu zabronionego                                   

i posiadanymi przez niego zakwestionowanymi przedmiotami. 

 

§ 5 

 

11..  Osoby przebywające na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej „Centrum” powinny 

zachowywać się w sposób kulturalny, nie zagrażający pozostałym jej użytkownikom i nie 

stwarzający zagrożenia dla samego obiektu. 

22..  Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń Organizatora imprezy, 

policji, służb porządkowych i informacyjnych oraz do zaleceń podawanych w formie 

komunikatów przez spikera prowadzącego imprezę. 

33..  Na czas trwania imprezy masowej Organizator powołuje Kierownika                               

ds. Bezpieczeństwa, który w jego imieniu kieruje służbami porządkowymi                                

i informacyjnymi oraz czuwa nad  bezpieczeństwem jej uczestników. 

44..  W trakcie trwania imprezy masowej wszystkie wejścia, wyjścia, przejścia i drogi 

ewakuacyjne muszą być drożne i wolne od jakichkolwiek przeszkód. 

 

§ 6 

 

11..  Wobec osób naruszających zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Hali 

Widowiskowo - Sportowej „Centrum” zostaną zastosowane przewidziane prawem 

zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej. 

22..  Wypadki oraz szkody należy natychmiast zgłaszać Organizatorowi imprezy za 

pośrednictwem służby porządkowej lub informacyjnej. 

33..  Odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód wyrządzonych uczestnikom imprez 

organizowanych w Hali Widowiskowo - Sportowej „Centrum” ponosi bezpośrednio ich 

Organizator. 



44..  W sprawach nie ujętych w regulaminie, a związanych z przeprowadzanymi                           

w Hali Widowiskowo - Sportowej „Centrum” imprezami mają zastosowanie                          

w odpowiednim zakresie przepisy: 

a. Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku                           

(Dz. U. 2009, Nr 62 poz.504 z późn. zm.),  

b. Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. 2005,                

Nr 145 poz.1221 z późn. zm.), 

c. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wymogów 

jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby 

informacyjne (Dz. U. 2011, Nr 183 poz. 1087) 

d. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16 poz. 93                             

z późniejszymi zmianami). 

 


