
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”: 

 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA BRUTTO/JEDN. MIARY 

1. Wynajęcie całego obiektu 

18 000,00 zł/doba 

      1 000,00 zł/1 godz. 

każda godzina powyżej doby 

600,00 zł 

2. 
ARENA BOISKA GŁÓWNEGO WRAZ Z WIDOWNIĄ I NIEZBĘDNYM 

ZAPLECZEM (INFRASTRUKTURĄ) 

 
Impreza sportowa  

Impreza widowiskowa 

700,00 zł/1 godz. 

każda godzina powyżej doby 

500,00 zł 

 
Impreza sportowa z telewizją 

Impreza widowiskowa z telewizją 

900,00 zł/1 godz.  

każda godzina powyżej doby 

700,00 zł 

 
Wystawy, pokazy, targi, promocje, 

konferencje 

700,00 zł/1 godz. 

każda godzina powyżej doby 

500,00 zł 

 Impreza zamknięta 500,00 zł/1 godz. 

 Trening sportowy  220,00 zł/1 godz. 

3. ZAPLECZE  ARENY BOISKA GŁÓWNEGO 

 Salka treningowa + szatnia 60,00 zł/1 godz. 

 Szatnia 40,00 zł/1 godz. 

 Kort tenisowy z szatnią  
2 600,00 zł/ doba 

      120,00 zł/1 godz. 

4. Obsługa techniczna imprez 1 000,00 zł/10 os. / doba 

5. Wynajęcie sali konferencyjnej 100,00 zł/1 godz. 



6. KORT TENISOWY 

 

Kort tenisowy z szatnią – wejście 

jednorazowe w sezonie                           

(od 01.10 do 30.04) 
55,00 zł/1 godz. 

 

Kort tenisowy z szatnią – wejście 

jednorazowe poza sezonem                                                    

(od 01.05 do 30.09) 
45,00 zł/1 godz. 

 

Kort tenisowy przy zakupionym 

karnecie w sezonie                                                         

(od 01.10 do 30.04) 
45,00 zł/1 godz. 

 

Kort tenisowy przy zakupionym 

karnecie poza sezonem                                                    

(od 01.05 do 30.09) 
35,00 zł/1 godz. 

 
Trening z instruktorem (bez kortu 

tenisowego) 
30,00 zł/1 godz. 

7. SIŁOWNIA 

 Młodzież ucząca się, emeryci i renciści 8,00 zł/1 godz. 

 Dorośli 10,00 zł/1 godz. 

 Karnet miesięczny 
60,00 zł  

(młodzież, emeryci i renciści 

– 15 godz. do wykorzystania) 

 Karnet miesięczny 
90,00 zł 

(dorośli – 15 godz. do 

wykorzystania) 

8. 
Wynajem ringu                                             

(z montażem i demontażem) 
2 000,00 zł/doba 

9. 

Wynajęcie terenu parkingu 

niestrzeżonego w celu organizacji 

imprezy plenerowej, pikniku, eventu, 

wystawy itp. zgodnie z umową 

180,00 zł/1 godz. 

każda godzina powyżej doby 

100,00 zł 

10. Sprzęt nagłaśniający (komplet) 60,00 zł/kpl/1 godz. 

 

Ceny zawierają obowiązujący podatek VAT 

 

 

 

 

 



POWIERZCHNIE REKLAMOWE 

 

RROODDZZAAJJ  

PPOOWWIIEERRZZCCHHNNII  

IIMMPPRREEZZAA  ––    

            11  DDZZIIEEŃŃ  

EEKKSSPPOOZZYYCCJJAA  

SSTTAAŁŁAA  ––  11  

MMIIEESSIIĄĄCC  

EEKKSSPPOOZZYYCCJJAA  

SSTTAAŁŁAA  ––  66  

MMIIEESSIIĘĘCCYY  

EEKKSSPPOOZZYYCCJJAA  

SSTTAAŁŁAA  ––  1122  

MMIIEESSIIĘĘCCYY  

ARENA GŁÓWNA 

BANER 1X 3 
650,00 zł 1 750,00 zł 6 200,00 zł 10 000,00 zł 

HOL 

BANER 1X 3 
310,00 zł 950,00 zł 2 100,00 zł 4 200,00 zł 

 
Ceny zawierają obowiązujący podatek VAT 

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

ww. stawek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


