
                                                                                                                Załącznik nr 2 do Z/8/2021 Dyrektora ŚOSiR

z dnia 27-08-2021

Cennik opłat za usługi - STADION

Poz. Usługa VAT %               cena brutto jednostka

organizacje 

świdnickie
 1)

pozostali 

użytkownicy

1 Udostępnienie boiska nr 1

- mecz 8 150,00 zł 150,00 zł 1h

- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego 

20% 
1)

8 30,00 zł 150,00 zł 1h

- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej 

rangi promujących Świdnicę 10%
 1)

8 15,00 zł 150,00 zł 1h

2 Udostępnienie boiska nr 2

- mecz 8 90,00 zł 90,00 zł 1h

- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego 

20%
 1)

8 18,00 zł 90,00 zł 1h

- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej 

rangi promujących Świdnicę 10%
 1)

8 9,00 zł 90,00 zł 1h

3 Udostępnienie boiska nr 2 z połową oświetlenia

- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego 

20%
 1)

8 25,00 zł 125,00 zł 1h

- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej 

rangi promujących Świdnicę 10%
 1)

8 12,50 zł 125,00 zł 1h

4 Udostępnienie boiska nr 2 z pełnym oświetleniem

- mecz 8 160,00 zł 160,00 zł 1h

- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego 

20%
 1)

8 32,00 zł 160,00 zł 1h

- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej 

rangi promujących Świdnicę 10%
 1)

8 16,00 zł 160,00 zł 1h

5 Udostępnienie boiska nr 4

- mecz 8 90,00 zł 90,00 zł 1h

- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego 

20%
 1)

8 18,00 zł 90,00 zł 1h

- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej 

rangi promujących Świdnicę 10%
 1)

8 9,00 zł 90,00 zł 1h

6 Udostępnienie boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią /bez oświetlenia/

- mecz 8 180,00 zł 180,00 zł 1h

- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego 

20%
 1)

8 36,00 zł 180,00 zł 1h

- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej 

rangi promujących Świdnicę 10%
 1)

8 18,00 zł 180,00 zł 1h

7 Udostępnienie boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią  z połową oświetlenia

- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego 

20%
 1)

8 48,00 zł 240,00 zł 1h

- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej 

rangi promujących Świdnicę 10%
 1)

8 24,00 zł 240,00 zł 1h

8 Udostępnienie boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią z pełnym oświetleniem

- mecz 8 300,00 zł 300,00 zł 1h

- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego 

20%
 1)

8 60,00 zł 300,00 zł 1h

- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej 

rangi promujących Świdnicę 10%
 1)

8 30,00 zł 300,00 zł 1h
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- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego 

20%
 1)

8 30,00 zł 150,00 zł 1h

10

Udostępnienie połowy boiska nr 1 lub nr 2 lub nr 3 lub nr 4                              

z wyłączeniem meczów 8              50% ceny 1h

11 Wynajem szatni 23 15,00 zł 15,00 zł 1 h

12 Przygotowanie boiska do meczu 23 25,00 zł 25,00 zł 1 h

13 Wynajem terenu w celach komercyjnych do 100 osób 23 750,00 zł 750,00 zł

w godz. 6.00-

22.00

14 Wynajem terenu w celach komercyjnych do 250 osób 23 1 250,00 zł 1 250,00 zł

w godz. 6.00-

22.00

15 Wynajem terenu w celach komercynych powyżej 250 osób 23 1 750,00 zł 1 750,00 zł

w godz. 6.00-

22.00

16 Wynajem wiaty rekreacyjnej 23 100,00 zł 200,00 zł

w godz. 6.00-

22.00

17

- mecz 8 120,00 zł 120,00 zł 1h

- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego 

20%
 1)

8 24,00 zł 120,00 zł 1h

- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej 

rangi promujących Świdnicę 10%
 1)

8 12,00 zł 120,00 zł 1h

18

- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego 

20%
 1)

8 36,00 zł 180,00 zł 1h

- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej 

rangi promujących Świdnicę 10%
 1)

8 18,00 zł 180,00 zł 1h

19

- mecz 8 240,00 zł 240,00 zł 1h

- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego 

20%
 1)

8 48,00 zł 240,00 zł 1h

- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej 

rangi promujących Świdnicę 10%
 1)

8 24,00 zł 240,00 zł 1h

20

- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego 

20%
 1)

8 24,00 zł 120,00 zł 1h

21

- mecz 8 60,00 zł 60,00 zł 1h

- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego 

20%
 1)

8 12,00 zł 60,00 zł 1h

- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej 

rangi promujących Świdnicę 10%
 1)

8 6,00 zł 60,00 zł 1h

Udostępnienie połowy boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią z połową oświetlenia

Udostępnienie boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią /bez oświetlenia/                                                                                                                                              

w okresie od 1 kwietnia do 31 października

Udostępnienie boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią /z połową oświetlenia/                                                                                                                                           

w okresie od 1 kwietnia do 31 października

Udostępnienie boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią /z pełnym oświetleniem/                                                                                                      

w okresie od 1 kwietnia do 31 października

Udostępnienie boiska nr 6 /trawiaste/

Udostępnienie połowy boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią z połową oświetlenia                                                                                                             

w okresie od 1 kwietnia do 31 października
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- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego 

20%
 1)

8 10,00 zł 50,00 zł 1h

- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego 

20% - boisko z oświetleniem 
1)

8 24,00 zł 120,00 zł 1h

- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej 

rangi promujących Świdnicę 10%
 1)

8 5,00 zł 50,00 zł 1h

- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej 

rangi promujących Świdnicę 10% - boisko z oświetleniem
 1)

8 12,00 zł 120,00 zł 1h

Wyjaśnienia:

1) zgodnie z aktualnymi "Zasadami odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez ŚOSiR"

Udostępnienie boiska do piłki plażowej
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