
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 021. … .2022  

Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach 

z dnia 29.08.2022  r. 

 

 

CENNIK KORZYSTANIA Z HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ  

„POD BASZTAMI”, BOISK ZEWNĘTRZNYCH PRZY HALI  

ORAZ CENNIK Z ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG UPOWSZECHNIANIA 

KULTURY, SPORTU I REKREACJI W HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ 

„POD BASZTAMI” PRZEZ CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHĘCINACH 

 

 
  TABELA A TABELA B 

L.p. Przedmiot usługi  Cena zł brutto dla 

osób zameldowanych 

poza terenem Gminy 

Chęciny 

Cena zł brutto dla 

mieszkańców Gminy 

Chęciny 

1 Korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami  

za zajęcia sportowo - rekreacyjne z pełnym oświetleniem 

za 1 godzinę 

Umowy długoterminowe: 

Powyżej 5 miesięcy zniżka 15% 

oraz organizacja spotkań za 1 godzinę 

 

170,00 zł. 

 

 

120,00 zł. 

 

2 Korzystanie z 1/3 parkietu głównego wraz z szatniami za 

zajęcia sportowo – rekreacyjne z pełnym oświetleniem za 

1 godzinę 

Umowy długoterminowe: 

Powyżej 5 miesięcy zniżka 15% 

 

80,00 zł. 

 

 

60,00 zł. 

 

3 Korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami  

i widownią hali na mecz lub zawody biletowane  

do 5 godzin 

(każda kolejna godzina wg cennika pkt. 1) 

 

1 200,00 zł. 

 

 

800,00 zł. 

 

4 Korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami  

i widownią hali na artystyczne imprezy masowe 

(koncerty, recitale, itp.) 

za 1 dzień 

 

3 500,00 zł. 

 

 

3 000,00 zł. 

 

5 Cena za korzystanie z parkietu głównego  

wraz z szatniami i widownią hali na występy artystyczne 

do 300 osób 

za 1 dzień 

 

2 000,00 zł. 

 

 

1 500,00 zł. 

 

6 Wynajęcie sali konferencyjnej/fitness/ bufet 

za 1 godzinę 

 

80,00 zł. 

 

 

60,00 zł. 

 



7 Korzystanie z kortu tenisowego w godz. 7.00 – 15.00  

za 1 godzinę 

 

Korzystanie z kortu tenisowego w godz. 15.00 – 22.00 

za 1 godzinę 

 

Korzystanie z kortu tenisowego w dni sobota / niedziela 

za 1 godzinę 

20,00 zł. 

 

 

25,00 zł. 

 

 

25,00 zł.  

 

12,00 zł. 

 

 

20,00 zł. 

 

 

20,00 zł. 

 

 

8 Korzystanie z boiska do piłki ręcznej – boisko zewnętrzne  

za 1 godzinę 

120,00 zł.  

 

80,00 zł.  

 

9 Opłata miesięczna za reklamę wewnątrz budynku  100,00 zł./m
2
  

 

10 Opłata za reklamę umieszczoną wewnątrz hali podczas 

 1 – razowej imprezy 

250,00 zł. – 1 000,00 zł./sztukę 

 

11 Opłata miesięczna za reklamę umieszczoną na terenach 

zewnętrznych 

100,00 zł./m
2 
  

 

12 Korzystanie z sauny  – 1 godzina (grupa - max10 osób) 

 

KARNET SAUNA 2 wejścia + 1 gratis (ważny 1 miesiąc) 

 

KARNET SAUNA 3 wejścia + 1 gratis (ważny 1 miesiąc) 

60,00 zł. 

 

120,00 zł. 

 

180,00 zł. 

40,00 zł. 

 

80,00 zł. 

 

120,00 zł. 

13 Wynajęcie pomieszczeń hali na organizację zajęć 

sportowo – artystycznych i edukacyjnych dla dzieci  

i dorosłych za 1 godzinę 

 

od 1,00 zł  

14 CENNIK SIŁOWNIA I FITNESS 

Wejście jednorazowe (bez limitu czasu) 

Wejście jednorazowe ulgowe dla młodzieży uczącej się 

 i studiującej (po okazaniu legitymacji do 24 r.ż.) 

KARNET 8 wejść bez limitu czasu (ważny 1 m-c) 

KARNET ULGOWY 8 wejść bez limitu (ważny 1 m-c) 

KARNET 16 wejść bez limitu czasu (ważny 2 m-ce) 

KARNET ULGOWY 16 wejść bez limitu (ważny 1 m-c) 

KARNET 8 wejść bez limitu czasu + 2 x sauna  

(po wcześniejszej rezerwacji) (ważny 1 miesiąc) 

KARNET OPEN SIŁOWNIA + FITNESS (imienny) 

(ważny 1 miesiąc) 

 

13,00 zł. 

11,00 zł. 

 

90,00 zł. 

70,00 zł. 

180,00 zł. 

150,00 zł. 

168,00 zł. 

 

175,00 zł. 

 

 

10,00 zł. 

8,50 zł. 

 

70,00 zł. 

55,00 zł. 

130,00 zł. 

110,00 zł. 

120,00 zł. 

 

140,00 zł. 

 

15 Zajęcia „Szkółka Tenisa Ziemnego” (cena za 1 zajęcia) 

- dla dzieci w wieku  do 8 lat, trwające 60 min 

- dla dzieci   powyżej 8 lat,  trwające 90 min 

 

12,50 zł. 

20,00 zł  

 

10,00 zł 

15,00 zł 



16 Zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora 

zatrudnionego przez CKiS  (zajęcia 2 razy w tygodniu) 

(2-gie dziecko zniżka 50 %) 

Opłata miesięczna 

 

75,00 zł. 

 

70,00 zł. 

17 Zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora 

zatrudnionego przez CKiS  (zajęcia 1 razy w tygodniu) 

(2-gie dziecko zniżka 50 %) 

Opłata miesięczna 

 

42,50 zł. 

 

40,00 zł. 

18 Warsztaty wokalne prowadzone przez instruktora 

zatrudnionego przez CKiS: 

 - zajęcia grupowe        - opłata za 1 godzinę 

 - zajęcia dla duetów    - opłata za 30 minut 

- zajęcia dla duetów     - opłata za 60 minut 

- zajęcia dla kwartetów - opłata za 30 minut 

- zajęcia indywidualne - opłata za 30 minut 

 

(We wszystkich zajęciach 2-gie dziecko zniżka 50 %. 

Jako pierwsze przyjmowane są zajęcia droższe  

w rozliczeniu miesięcznym) 

 

 

15,00 zł 

25,00 zł 

35,00 zł 

15,00 zł 

35,00 zł 

 

 

 

10,00 zł 

20,00 zł 

30,00 zł 

10,00 zł 

30,00 zł 

 

19 Sportowe urodziny (dla maksymalnie 15 dzieci) 

za każde dodatkowe dziecko powyżej 15 osób  

dopłata 10,00 zł. za każde kolejne dziecko 

 

350,00 zł. – 400,00 zł. 

20 Zajęcia teatralne  

(seniorzy od 50 – roku życia bezpłatnie) 

60,00 zł 50,00zł 

21 Zniżka 30 % dla osób posiadających Ogólnopolską Kartę 

Seniora – edycja Gmina i Miasto Chęciny (wiek +60)  

na ofertę wg pkt.: 1 – 14, 16.  

Zniżka na najem pomieszczeń dotyczy grup senioralnych i 

wydarzeń organizowanych dla seniorów. 

Korzystanie z karnetów na wejścia ze zniżką możliwe  

za okazaniem karty seniora. 

Zniżka nie łączy się z innymi upustami. 

 

 

30% zniżki 

 

 

30% zniżki 

22 Zniżka 30 % dla osób posiadających Ogólnopolską Kartę 

Seniora – edycja Gmina i Miasto Chęciny (wiek +60)  

na wydarzenia biletowane organizowane przez CKiS  

w Chęcinach. 

Posiadaczowi karty przysługuje zniżka na zakup jednego 

biletu.  

Zniżka nie łączy się z innymi upustami. 

 

 

30% zniżki 

 

 

30% zniżki 



23 Weteran i weteran poszkodowany korzystają z hali 

sportowej i siłowni bezpłatnie - dotyczy osób i grup 

weteranów lub weteranów poszkodowanych. 

 

Korzystanie bezpłatne możliwe za okazaniem legitymacji 

weterana lub weterana poszkodowanego. 

 

 

bezpłatnie 

 

bezpłatnie 

 


