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Świdnicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
58-100 Świdnica, ul. Śląska 35 

tel. 74 852 12 62 
REGON 000652702 

 

 
 

               Załącznik nr 1 do Z/16/2022 Dyrektora ŚOSiR 
z dnia 14-10-2022 r. 

 
 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH 
ADMINISTROWANYCH PRZEZ ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

 

 
1. Pełna odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych należących do Miasta 

Świdnica wynikająca z cennika każdego obiektu, obowiązuje: 

• kluby sportowe działające jako fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej                                  
z terenu Miasta Świdnicy za rozgrywanie ligowych zawodów sportowych                                       
i meczów sparingowych 

• inne niż wymienione wyżej organizacje, stowarzyszenia, kluby oraz osoby 
indywidualne na cele związane z przeznaczeniem obiektu 

 

2. Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych należących do Miasta Świdnica                  
w wysokości 30% pełnej kwoty wynikającej z cennika obiektu, a przy konieczności 
kupna biletu nie mniej niż 2 zł za osobę obowiązuje: 

• kluby sportowe działające jako fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej                                                 
z terenu Miasta Świdnicy za prowadzenie zajęć treningowych 

• kluby sportowe działające jako fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej                                  
z terenu Miasta Świdnicy za organizację turniejów towarzyskich dla dzieci                        
i młodzieży 

• szkoły ponadpodstawowe działające na terenie Miasta Świdnica, realizujące 
obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego i szkolenia w ramach klas sportowych, 
nieposiadające wystarczającej bazy sportowej. 

• inne podmioty z terenu Miasta Świdnicy, których podstawową działalnością zgodnie z 
PKD jest prowadzenie działalności sportowej ujętej w dziale 93.12.Z, działające na 
rzecz dzieci i młodzieży. 

 

3. Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych należących do Miasta Świdnica                  
w wysokości 10% pełnej kwoty wynikającej z cennika obiektu, a przy konieczności 
kupna biletu - nie mniej niż 2 zł za osobę obowiązuje: 
• przedszkola, szkoły podstawowe działające na terenie Miasta Świdnica, realizujące 

obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego i szkolenia w ramach klas sportowych, 
nieposiadające wystarczającej bazy sportowej; 

• kluby sportowe działające jako fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej                                  
z terenu Miasta Świdnicy przy organizacji cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej 
rangi, promujących Świdnicę; 

4. Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych należących do Miasta Świdnica                
w wysokości biletu wstępu ulgowego wynikającego z cennika obiektu uprawnieni są: 

• dzieci, młodzież ucząca się, studenci do 25 roku życia, 

• emeryci i renciści oraz osoby z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności po okazaniu 
ważnej legitymacji. 

 

5. Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych należących do Miasta Świdnica                  
w wysokości biletu wstępu rodzinnego wynikającego z cennika obiektu uprawnieni 
są : 

• dwoje rodziców/opiekunów + dwoje dzieci (2+2), 
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• dwoje rodziców/opiekunów oraz jedno dziecko lub jeden rodzic/opiekun i dwoje dzieci 
(2+1 lub 1+2), 

• jeden rodzic/opiekun + dziecko do lat 3. 
 

6. Na obiektach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji honorowane są: 
a) Świdnicka Karta Dużej Rodziny i Świdnicka Karta Seniora.  

Korzystanie z promocji jest możliwe po okazaniu Karty wraz z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość uprawnionego wg poniższych zasad: 

• posiadacze Świdnickiej Karty Seniora uprawnieni są do zakupu ulgowego 
biletu wstępu 

• posiadacze Świdnickiej Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do zakupu 
ulgowego biletu wstępu - rodzic/opiekun oraz biletu wstępu za 5,00 zł – dzieci. 

b) Legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego, która wraz                                     
z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnia do: 

• wstępu na Basen kryty, Basen odkryty 
• korzystania z siłowni, hali sportowej lub sali gimnastycznej w przypadku                

zorganizowanej grupy co najmniej 10 osób legitymujących się stosownymi 
uprawnieniami. 

 

7. Zwolnienie z opłaty za korzystanie z obiektów sportowych należących do Miasta 
Świdnica i obciążenie jedynie zryczałtowaną opłatą eksploatacyjną za 
wykorzystane media obowiązuje: 

• przy organizacji turniejów, zawodów charytatywnych i innych uzasadnionych 
społecznie przedsięwzięć realizowanych pod patronatem Gminy Miasta Świdnica, we 
wszystkich obiektach sportowych, za wyjątkiem basenu odkrytego. 

 

8. Zwolnienie z opłaty za korzystanie z obiektów sportowych należących do Miasta 
Świdnica obowiązuje: 

• przy organizacji imprez, których współorganizatorem jest Miasto Świdnica na 
podstawie odrębnych umów, we wszystkich obiektach sportowych, za wyjątkiem 
basenu odkrytego. 

 

9. W przypadku zbiegu tytułów do udzielenia zniżki opłaty, zniżka opłaty może zostać 
udzielona tylko z jednego tytułu. 

 

10. W celu uzyskania zniżki lub zwolnienia z opłaty wymagane jest złożenie pisemnego 
wniosku i uzyskanie akceptacji  dyrektora Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

 

11.  Do ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego regulaminu, ustalania                                    
i negocjacji wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych należących do 
Miasta Świdnica uprawniony jest Dyrektor ŚOSiR. 

 


