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CENNIK KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ PWSZ
IM. ST. STASZICA W PILE

Wynajem hali sportowej
1.

na zajęcia treningowe, szkoleniowe z zakresu sportu i rekreacji z młodzieŜą
(poniedziałek-piątek, w godz. 7.00-15.00)
- godzina treningowa 45 minut
40,00 zł
- godzina treningowa 60 minut
50,00 zł
2. kluby i organizacje sportowe
65,00 zł/1h
3. osoby fizyczne, instytucje, zakłady pracy
75,00 zł/1h
4. na organizację zawodów i imprez sportowych – indywidualne negocjacje
z organizatorem.
Wynajem całego obiektu na cele sportowe i rekreacyjne

300,00 zł/1h

Wynajem hali do gry w tenisa ziemnego
1.
2.
3.

studenci PWSZ
pracownicy PWSZ
osoby fizyczne, instytucje, zakłady pracy

30,00 zł/1h
35,00 zł/1h
45,00 zł/1h

Sala do gry w tenisa stołowego
1.
2.
3.
4.
5.

dzieci i młodzieŜ ucząca się i studiująca (gra przy jednym stole)
dorośli (gra przy jednym stole)
wynajęcie całej sali na grę w tenisa stołowego
wypoŜyczenie 2 rakietek i piłeczki
wynajęcie sali na inne cele sportowe i rekreacyjne

5,00 zł/1h
8,00 zł/1h
20,00 zł/1h
4,00 zł/1h
40,00 zł/1h

Korzystanie z siłowni (osoby powyŜej 18 roku Ŝycia)
1.
2.
3.

studenci i pracownicy PWSZ
pozostałe osoby
wynajęcie całej siłowni ( max 10 osób)

4,00 zł/1h
6,00 zł/1h
40,00 zł/1h

Korzystanie z sauny parowej (minimum 2 osoby)
1.
2.
3.

studenci i pracownicy PWSZ
pozostałe osoby
wynajęcie całej sauny (max 8 osób)

10,00 zł/0,5h, 16zł/1h
12,00 zł/0,5h, 18zł/1h
64,00 zł/0,5h, 80zł/1h

Wynajem sali wykładowej (pojemność do 34 miejsc)
1.
2.
3.

bez wykorzystania urządzeń multimedialnych
z wykorzystaniem projektora multimedialnego
z wykorzystaniem rzutnika światła

40,00 zł/1h
70,00 zł/1h
55,00 zł/1h

Korzystanie z sali fitness (wejście jednorazowe)
1.
2.
3.
4.

studenci
pracownicy PWSZ
pozostałe osoby
wynajem całego pomieszczenia (max 10 osób)

5,00 zł/1h
6,00 zł/1h
8,00 zł/1h
70,00 zł/1h

Cennik karnetów wielokrotnego skorzystania (5 i 10 razy)
Rodzaj usługi – cena korzystania
Korzystający
Studenci
Pracownicy
PWSZ
Osoby fizyczne
Wynajem
całego
pomieszczenia

Fitness

Siłownia

Sauna

Tenis
stołowy

20 zł - 5x1h
40 zł - 10x1h
24 zł - 5x1h
48 zł - 10x1h
32 zł - 5x1h
64 zł - 10x1h

16 zł - 5x1h
32 zł - 10x1h
16 zł - 5x1h
32 zł - 10x1h
24 zł - 5x1h
48 zł - 10x1h

40 zł - 5x0,5h, 64 zł - 5x1h
80 zł - 10x0,5h, 128zł -10x1h
40 zł - 5x0,5h, 64 zł - 5x1h
80 zł - 10x0,5h, 128zł - 10x1h
48 zł - 5x0,5h, 72 zł - 5x1h
96 zł - 10x0,5h, 144 zł - 10x1h

20 zł - 5x1h
34 zł - 10x1h
32 zł - 5x1h
64 zł - 10x1h
32 zł - 5x1h
64 zł - 10x1h

280 zł - 5x1h 160 zł - 5x1h
560 zł - 10x1h 320 zł - 10x1h

256 zł - 5x0,5h, 320zł - 5x1h
80 zł - 5x1h
512 zł - 10x0,5h, 640zł - 10x1h 160 zł - 10x1h

Cennik usług łączonych dla wejść jednorazowych oraz wielokrotnego skorzystania
na podstawie karnetów
Sposób skorzystania
Wejście jednorazowe
Wejście pięciokrotne
Wejście dziesięciokrotne
Karnet dziesięciogodzinny

Rodzaj usługi – cena korzystania
Fitness 1h + Sauna 0,5h
Siłownia 1h + Sauna 0,5h
20 zł
18 zł
80 zł
72 zł
160 zł
144 zł
Fitness 4x1h + Siłownia 4x1h + Sauna 2x1h
80 zł

UWAGA
1. 10 % bonifikata za korzystanie z siłowni, sali gier małych oraz sauny w soboty
i niedziele.
2. ZniŜka dla studentów oraz pracowników PWSZ przysługuje, jeŜeli wszyscy
uczestnicy korzystania są studentami lub pracownikami PWSZ.

