
Wysokości  cen i opłat za korzystanie z Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku 

 

Godzinowe opłaty za korzystanie z Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku wraz                  

z odpowiednim zapleczem socjalnym: 

 

1) płyta główna hali – Arena Sportowa 

a) udostępnienie płyty głównej boiska 

podmiot cel najmu przedmiot najmu  opłata brutto 

 

 

 

osoby fizyczne  

i prawne 

 

zajęcia sportowe  

 

 

cała płyta 

 

80 zł – I i IV kwartał 

 

50 zł – II i III kwartał 

 

impreza sportowa 

cała płyta, 

 widownia,  

 tablica świetlna, 

sprzęt 

nagłośnieniowy 

 

150 zł 

(+ 2 zł za 1 m2 wykładziny ochronnej 

rozłożonej na czas trwania imprezy)* 

kluby sportowe, 

stowarzyszenia 

kultury fizycznej  

z siedzibą  

na terenie Powiatu 

Radomszczańskiego  

 

zajęcia sportowo-

rekreacyjne 

 dla dzieci  

i młodzieży 

 

cała płyta 

 

50 zł – I i IV kwartał 

 

 

40 zł – II i III kwartał 

 

rozgrywki ligowe, 

impreza sportowa 

cała płyta, 

 widownia,  

 tablica świetlna, 

sprzęt 

nagłośnieniowy 

 

80 zł  

(+ 2 zł za 1 m2 wykładziny ochronnej 

rozłożonej na czas trwania imprezy)* 

* kwota doliczana do ceny wynajmu w przypadku udostępnienia wykładziny ochronnej rozkładanej na głównej 

arenie w celu zabezpieczenia posadzki sportowej przez zniszczeniem. 

 

b) pozostałe: 

 
podmiot Opłata brutto 

 

dzieci, młodzież szkolna za okazaniem legitymacji 

szkolnej 

15 zł – 1 godzina 

Zajęcia  z tenisa ziemnego z instruktorem 

(cena obejmuje sprzęt) 

 

osoby dorosłe 

25 zł – 1 godzina 

Zajęcia  z tenisa ziemnego z instruktorem 

(cena obejmuje sprzęt) 

 

 

2) sala do sportów walki 

 

podmiot cel najmu przedmiot najmu  opłata brutto 

 

osoby fizyczne i prawne 

 

zajęcia sportowe  

 

cała sala 

 

 

40 zł  

 

kluby sportowe, stowarzyszenia kultury 

fizycznej z siedzibą  

na terenie Powiatu Radomszczańskiego 

zajęcia  

sportowo-rekreacyjne 

dla dzieci i młodzieży 

 

cała sala 

 

 

26 zł 

 



 

3) sale sportowe na I piętrze – Senior/Junior 

 

podmiot cel najmu przedmiot najmu  opłata brutto 

 

osoby fizyczne i prawne 

 

zajęcia sportowe  

 

cała sala 

 

 

30 zł  

 

kluby sportowe, stowarzyszenia kultury 

fizycznej z siedzibą  

na terenie Powiatu Radomszczańskiego 

zajęcia  

sportowo-rekreacyjne 

dla dzieci i młodzieży 

 

cała sala 

 

 

24 zł 

 

 

4) sala Squash 

podmiot opłata brutto 

osoby fizyczne i prawne  30 zł    

 

Wypożyczenie rakiety do tenisa/squasha  6 zł  

 

5) sala wspinaczkowa 

Osoby początkujące – z asekuracją operatora  

1 wejście  4 zł Pojedyncze „wejście” oznacza moment oderwania się                

od podłoża i wejścia na szczyt lub rezygnacja z dalszego 

wspinania w tej próbie. 

Cena obejmuje koszt całego niezbędnego sprzętu oraz 

opiekę instruktora dla 1 osoby wspinającej się 

3 wejścia 8 zł 

6 wejść 14 zł 

Osoby wspinające się bez asekuracji operatora  

– czyli osoby z własną asekuracją, tj. partnerem po kursie asekuracji  

lub osoby z uprawnieniami 

Bilety jednorazowe bez ograniczeń czasowych 

ulgowy 

 

5 zł Przysługuje dzieciom oraz uczniom do 20 roku życia                 

za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej. 

Cena obejmuje koszt całego niezbędnego sprzęt. 

normalny  10 zł Cena obejmuje koszt całego niezbędnego sprzętu. 

rodzinny 2+2  20 zł Bilet upoważnia do wejścia dwóch osób dorosłych po 

kursie asekuracji z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13.  

Cena obejmuje koszt całego niezbędnego sprzętu 

Karnety 

10 wejść 80 zł  

Cena obejmuje koszt całego niezbędnego sprzętu. 
miesięczny 60 zł 

Kursy  

Podstawowy kurs asekuracji „na 

wędkę” 

30 zł  

Cena obejmuje koszt niezbędnego sprzętu oraz bilet                     

na ściankę. 

 

 

Ściankowy kurs wspinaczki              

z asekuracją dolną 

150 zł 

 

 


