
Załącznik do zarządzenia Dyrektora GOSiR Głuchołazy 

CENNIK 
korzystania z gminnych obiektów sportowych i opłat za zajęcia realizowane 

przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI GŁUCHOŁAZY CENA - brutto

Wynajęcie hali sportowej na zajęcia – sala sportowa, szatnie, natryski, 
widownia

190,00 zł 1 godz.

Wynajęcie hali sportowej na zajęcia – bez widowni 95,00 zł  1 godz.
Wynajęcie hali sportowej na zajęcia – bez widowni, bez natrysków 75,00 zł  1 godz.
Wynajęcie 1/3 hali sportowej na zajęcia – bez widowni 50,00 zł  1 godz.
Wynajęcie 1/3 hali sportowej na zajęcia – bez widowni, bez natrysków 40,00 zł 1 godz.
Wynajęcie hali sportowej – na imprezy komercyjne 310,00 zł  1 godz.
Udostępnienie siłowni – indywidualnie* 10,00 zł 1 wejście
Udostępnienie siłowni – grupy zorganizowane powyżej 10 osób  7,00 zł 1 osoba
Udostępnienie siłowni – karnet za 3 wejścia w tygodniu* 70,00 zł miesiąc
Udostępnienie siłowni – karnet za 5 wejść w tygodniu* 90,00 zł miesiąc
Udział w zajęciach „Gimnastyka przy muzyce” – indywidualnie* 10,00 zł 1 zajęcie
Udział w zajęciach „Gimnastyka przy muzyce” – karnet* 65,00 zł miesiąc
Udostępnienie sauny 50,00 zł  1 godz.
Uczestnictwo w projektach sportowych i rekreacyjnych GOSiR wg kalkulacji projektu
Możliwość korzystania z boisk sportowych ORLIK  na wyłączność (bez 
obecności zespołów i osób trzecich) 

40,00 zł jednostka 
treningowa

Wynajęcie stadionu na  imprezy sportowe 200,00 zł 1 godz.
Wynajęcie boiska sportowego na stadionie - treningi 100,00 zł 1 godz.
Wynajęcie ½ boiska sportowego na stadionie - treningi 65,00 zł 1 godz.
Wynajęcie boiska sportowego na stadionie – mecz (w tym szatnie) 250,00 zł 2 godz.
Opłata za udostępnienie stadionu poza godzinami otwarcia 100,00 zł  1 godz.
Opłata za korzystanie z szatni na stadionie w sezonie letnim 60,00 zł  1 godz.
Opłata za korzystanie z szatni na stadionie w sezonie zimowym 80,00 zł  1 godz.
Opłata za korzystanie z oświetlenia boiska 60,00 zł  1 godz.
Wynajęcie salki konferencyjnej 150,00 zł doba
Dzierżawa / najem powierzchni użytkowej pod działalność gastronomiczną 
lub wystawienniczą jednorazowo, /dłuższa aktywność do negocjacji/

70,00 zł 1 doba /
1 stoisko

Dzierżawa / najem stadionu na imprezy komercyjne – boisko, trybuny, 
bieżnia, szatnie, natryski

1000,00 zł doba

Dzierżawa powierzchni użytkowej na obiektach sportowych pod automaty 
sprzedające 

Cena 
umowna

miesiąc /
1 maszyna

* na podstawie Uchwał nr III/25/14 i III/26/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2014 r. posiadaczom karty  
„Gmina  Głuchołazy  przyjazna  dla  rodziny+”  oraz  karty  „Gmina  Głuchołazy  przyjazna  dla  Seniora”  przysługuje  ulga  
w  wysokości  50%  ceny.  Karty  są  ważne  jedynie  z  dokumentem  potwierdzającym  tożsamość  i  w  okresie  funkcjonowania  
programu. Przy grupach zorganizowanych, sportach zespołowych oraz działalności komercyjnej zniżka nie przysługuje. Kwotę 
zniżki skutkującą groszami zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

W przypadku wynajmu pomieszczeń i obiektów na organizowane przez stowarzyszenia, organizacje i kluby sportowe imprezy  
kulturalno - sportowe o charakterze charytatywnym, a także wynajmu na rzecz sponsorów GOSiR,  odstępuje się od opłat  
określonych niniejszym cennikiem. Przy największych imprezach np. Dożynki Gminne, Dni Głuchołaz, Dzień Dziecka, itp. - przy  
wynajmie i dzierżawie, dopuszcza się przeprowadzenie konkurs ofert. 


