
Cennik Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku 

 

Arena Główna 

Osoby fizyczne i prawne       czas wynajmu  cena brutto 

Udostępnienie Areny Głównej na cele sportowe, niekomercyjne ( I i IV kwartał)   60 min   90 zł 

Udostępnienie Areny Głównej na cele sportowe, niekomercyjne ( II i III kwartał)   60 min   70 zł 

Udostępnienie Areny Głównej na zawody sportowe(+tablica świetlna i nagłośnienie)  60 min   150 zł 

Wynajem Areny Głównej na imprezy targowe, wystawiennicze i inne imprezy komercyjne  60 min   250 zł 

Wynajem wykładziny ochronnej na czas trwania imprezy  – 1m2        2 zł 

Kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej* 

Udostępnienie Areny Głównej na zajęcia sportowe, niekomercyjne ( I i IV kwartał)   60 min   60 zł 

Udostępnienie Areny Głównej na zajęcia sportowe, niekomercyjne ( II i III kwartał)   60 min   50 zł 

Udostępnienie Areny Głównej na organizację imprezy sportowej (+tablica świetlna i nagłośnienie) 60 min   90 zł 

 

Zajęcia z tenisa ziemnego 

 

Nauka gry w tenisa ziemnego z instruktorem dla dzieci i młodzieży**    60 min   15 zł 

Nauka gry w tenisa ziemnego z instruktorem dla osób dorosłych     60 min   25 zł 

Karnet miesięczny na zajęcia z tenisa ziemnego z instruktorem dla dzieci i młodzieży**  30 dni   90 zł 

      Cena obejmuję wypożyczenie rakiety 

 

Sala do sportów walki 

 

Osoby fizyczne i prawne 

Udostępnienie sali na cele sportowe , niekomercyjne      60 min   45 zł 

Kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej* 

Udostępnienie sali na zajęcia sportowe       60 min   30 zł 

 

Sala Fitness i Sala Cross 

 

Osoby fizyczne i prawne 

Udostępnienie sali na cele sportowe        60 min   35 zł 

Wynajem sali na cele niesportowe        60 min   50 zł 

Kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej* 

Udostępnienie sali  na zajęcia sportowe        60 min   30 zł 

 

Sala Squash 

Osoby fizyczne i prawne 

Udostępnienie sali na cele sportowe, niekomercyjne      60 min   40 zł 

Wypożyczenie rakiety          60 min   6 zł 

 

 



Strefa Wspinania 

 

Bilet jednorazowy bez ograniczeń czasowych dla dzieci i młodzieży**    1 wejście   10 zł 

Bilet jednorazowy bez ograniczeń czasowych dla dorosłych     1 wejście   15 zł 

Bilet rodzinny - max 4 osoby        1 wejście   30 zł 

Karnet miesięczny dla dorosłych – no limit       30 dni   90 zł 

Podstawowe szkolenie z zasad asekuracji (+bilet na ściankę)     1 wejście   10 zł 

Szkolenie z asekuracji na wędkę (+bilet na ściankę)      1 wejście   30 zł 

Karnet miesięczny za zajęcia na ściance wspinaczkowej  z  instruktorem dla dzieci i młodzieży** 30 dni   80 zł 

 

Opłaty za zawody sportowe, półkolonie i inne imprezy 

 

Opłata jednorazowa za pobyt dziecka na półkoloniach (1dziecko)    półkolonie  25 zł 

Opłata jednorazowa za pobyt dziecka na półkoloniach (rodzeństwo)    półkolonie  35 zł 

Wpisowe na zwody sportowe        zawody   200 zł 

 

*kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej z siedzibą na terenie Powiatu Radomszczańskiego  

**zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia wg. aktualnego harmonogramu zajęć 

***Bezpłatne wejście dla weteranów na hale sportowa, po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi, zgodnie z Ustawa z dnia 19 

lipca 2019r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. Ust. poz. 1726). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


