
CENNIK ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ I OBIEKTÓW SPORTOWYCH 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie 

 

Lp. Obiekty i pomieszczenia 
Stawka brutto  

w złotych 

1 
Sala konferencyjna  
max 50 osób 

jednorazowo 70 zł/ 1 godz. 

całodniowo 500 zł/ 10 godz. 

2 Basen 
jeden tor 60 zł/ 45 min. 

całość basenu 350zł/ 45 min. 

3 Hala sportowa 1 sektor 

jednorazowo 90 zł/ 1 godz. 

cyklicznie (arena, szatnia) 80 zł/ 1 godz. 

zawody sportowe (arena, szatnie, trybuny) 100 zł/ 1 godz. 

4 Hala sportowa 2 sektory 

jednorazowo 200 zł/ 1 godz. 

cyklicznie (arena, szatnia) 180 zł/ 1 godz. 

zawody sportowe (arena, szatnie, trybuny) 250 zł/ 1 godz. 

imprezy wymagające przygotowania obiektu 300 zł/ 1 godz. 

5 Siłownia 
cyklicznie 100 zł/ 1 m-c 

trenerzy personalni* 30zł/ osoba 

6 Sala fitness 
jednorazowo 60 zł/ 1 godz. 

cyklicznie (sala, szatnia) 50 zł/ 1 godz. 

7 Sala lekcyjna 
jednorazowo 40 zł/ 1 godz. 

cyklicznie 30 zł/ 1 godz. 
8 Odnowa biologiczna** cyklicznie/grupy 20 zł/ osoba/ 1 godz. 
9 Ścianka wspinaczkowa*** cyklicznie 100 zł/miesięcznie 

10 
Powierzchnie  pod tablice i gabloty informacyjne dla stałych 
kontrahentów 

50 zł/1 m2/1 rok 

11 Powierzchnia reklamowa na imprezach 10 zł/1 m2/1 doba 
12 Sprzęt nagłaśniający 100 zł/1 doba 
13 Tablica świetlna na hali sportowej 30 zł/ 1 godz. 
14 Udostępnienie gniazda jednofazowego 230V 7 zł/ za imprezę 
15 Natryski**** ryczałt/ilość osób 

 
*) Stawka za osobę ustalana jest indywidualnie i może się różnić w zależności od ilości trenujących. 
 
**) 

1. Stawka osobowo/grupowa za korzystanie z pomieszczeń odnowy biologicznej zostanie 
uwzględniona w umowie najmu.  

2. Wysokość kwoty uzależniona będzie od ilości osób korzystających z przedmiotu najmu. 
3. Stawka osobowo/grupowa liczona będzie indywidualnie dla każdej umowy najmu.  
4. Osoby korzystające z pomieszczeń odnowy biologicznej oświadczają pisemnie, że zapoznały się 

z regulaminem w części dotyczącej przeciwwskazań korzystania z przedmiotu najmu. 
***)  

1. Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej może się odbywać jedynie w obecności 
wykwalifikowanego instruktora (grupy) oraz na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu  
w tym zakresie (klient indywidualny). Zaświadczenie, o którym mowa stanowić będzie załącznik 
do umowy najmu w części dotyczącej ścianki wspinaczkowej.  

2. Od osób poniżej 18 roku życia wymaga się pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na 
uprawianie wspinaczki. 

 



 
 
 

NATRYSKI ***) PROPOZYCJE CENOWE 
 

    

 NATRYSKI 

do 15 osób do 50 zł 

16 – 30 osób do 90 zł 

31 – 45 osób do 120 zł 

46 – 60 osób  do 150 zł 

Powyżej 60 osób do uzgodnienia 

 
 

1. Stawka ryczałtowa za używanie natrysków zostanie uwzględniona w umowie najmu.  
2. Wysokość kwoty uzależniona będzie od ilości osób korzystających z przedmiotu najmu. 
3. Stawka ryczałtowa przeliczona będzie indywidualnie dla każdej umowy najmu.  

 
 


