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CENNIK HALI SPORTOWEJ 
im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

ARENA GŁÓWNA 
 Cena w zł. brutto 

1. Wynajem głównej areny (w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni; 60,00 / 1 godz. 

2. 
Wynajem głównej areny na zajęcia z zakresu sportu dzieci i młodzieży dla organizacji 
i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska, działających na zasadach 
„non profit” (w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni *1 

25,00 / 1 godz. 

3. 
Wynajem głównej areny na zajęcia z zakresu sportu dzieci i młodzieży dla podmiotów z terenu 
gminy Dąbrowa Tarnowska, działających na zasadach komercyjnych - odpłatnych (w tym 
korzystanie z 1 szatni) *1 

40,00 / 1 godz. 

4. 
Wynajem głównej areny na zajęcia/treningi/ zawody sportowe dla stowarzyszeń kultury 
fizycznej, klubów sportowych działających 
na zasadach non profit (w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni *1  

40,00 / 1 godz. 

5. 
Opłata dodatkowa za udostępnienie widowni 

• za każde rozpoczęte 100 osób widowni  50,00  

6. 

Wynajem głównej areny (w tym korzystanie z 1 szatni) na imprezy komercyjne, pokazy, 
zawody, itd., organizowane z udziałem widowni (w tym korzystanie z 1 szatni) 200,00 / 1 godz. 

• korzystanie z dodatkowej szatni 50,00 
• opłata za każde rozpoczęte 100 osób widowni 50,00 

7. Całodniowy wynajem głównej areny (w tym korzystanie z min. 2 szatni) na imprezy 
komercyjne, pokazy, zawody itd. organizowane z udziałem widowni (max. 10 godz.) 1.500,00 / 1 dzień 

8. Całodniowy wynajem głównej areny (w tym korzystanie z min. 2 szatni) na imprezy, pokazy, 
zawody, itd. organizowane bez udziału widowni (max. 10 godz.) 1.000,00 / 1 dzień 

9. Wynajem areny głównej dla grup preferencyjnych (w tym korzystanie z 1 szatni) *1  1,00 / 1 godz. 

   

SALA TRENINGOWA 
  Cena w zł. brutto 

10. Wynajem sali treningowej (w tym korzystanie z 1 szatni) 20,00 / 1 godz. 

11. Wynajem sali treningowej na zajęcia z zakresu sportu dzieci i młodzieży dla organizacji 
i stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych (w tym korzystanie z 1 szatni) 15,00 / 1 godz. 

12. Wynajem sali treningowej dla grup preferencyjnych (w tym korzystanie z 1 szatni) *1  1,00 / 1 godz. 

   

SALA KONFERENCYJNA  i  POMIESZCZENIA BIUROWE 
  Cena w zł. brutto 

13. Wynajem sali konferencyjnej 30,00 / 1 godz. 
14. Wynajem sali konferencyjnej dla grup preferencyjnych 1,00 / 1 godz. 
15. Wynajem pomieszczeń biurowych wraz z węzłem sanitarnym 1.000,00 / 1 m-c 

   

DZIERŻAWY 
  Cena w zł. brutto 

16. 
Dzierżawa hallu z przeznaczeniem pod punkt gastronomiczny/sklepik/lub stoisko reklamowe 
do 10 m2 100,00 / 1 dzień 

• opłata za każde rozpoczęte 100 osób widowni 50,00 

17. Dzierżawa 1 m2 hallu z przeznaczeniem pod automat samoinkasujący z dostępem do energii 
elektrycznej 200,00 / 1 m-c 

18. Dzierżawa 1 m2 hallu z przeznaczeniem pod automat samoinkasujący bez dostępu do energii 
elektrycznej 100,00 / 1 m-c 

19. Dzierżawa miejsca pod reklamę na terenie hali do 4 m2  50,00 / 1 m-c 

*1 - w godz. 8:00 - 19:30 
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Warunki ogólne cennika: 

• W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, ceny najmu areny głównej i sali treningowej ulegają obniżeniu o 50%. 
• Grupami preferencyjnymi są:  

 szkoły (gminne i powiatowe) podczas prowadzonych zajęć wychowania fizycznego oraz zawodów i turniejów 
międzyszkolnych: gminnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich - w których uczestniczą 
drużyny z Gminy Dąbrowa Tarnowska lub Powiatu Dąbrowskiego, 

 turnieje, zawody, imprezy o charakterze sportowo - rekreacyjnym i kulturalno - rozrywkowym, organizowane lub 
współorganizowane przez Gminę Dąbrowa Tarnowska, 

 sekcje i szkółki sportowe oraz inne zajęcia o charakterze sportowo - rekreacyjnym, wykonywane w ramach zadań 
własnych gminy, tj. sportu dzieci i młodzieży, 

 kluby sportowe i stowarzyszenia senioralne z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska - podczas prowadzonych, 
niekomercyjnych zajęć statutowych, 

 zorganizowane grupy „osób niepełnosprawnych” działające na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska lub Powiatu 
Dąbrowskiego, lub z udziałem osób niepełnosprawnych z Gminy Dąbrowa Tarnowska lub Powiatu Dąbrowskiego, 

 służby mundurowe z terenu Powiatu Dąbrowskiego, podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych  
i ogólnorozwojowych. 

• Administratorem obiektu (odpowiedzialnym za rezerwacje i przyjmowanie opłat) jest Referat Kultury Fizycznej i 
Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej (ul. Sportowa 4)tel. 14-6422078 w. 25, 14-6554222 w. 25, 
517325148.  

• Korzystający z obiektu oświadczają, że zapoznały się i akceptują warunki „Regulaminu Hali Sportowej im. Agaty 
Mróz - Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej” oraz niniejszego cennika. 

• W przypadku imprez i zawodów z udziałem widowni, organizator bezpośredni / najemca we własnym zakresie 
zapewnia obsługę związaną z przepisami dot. imprez masowych, ochroną osób i mienia, ubezpieczeniem 
imprezy, obsługą medyczną itp. 

• Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej przysługuje prawo interpretacji warunków niniejszego cennika, 
wyznaczenia indywidualnych cen za najem i dzierżawę oraz ustalenia wysokości biletów wstępu na imprezy 
sportowe i kulturalno - rozrywkowe organizowane przez Gminę Dąbrowa Tarnowska. 

• Obowiązuje forma płatności „z góry”, przy czym dopuszcza się płatność „z dołu” dla grup preferencyjnych oraz 
korzystających którzy zawarli odrębne umowy z Gminą Dąbrowa Tarnowska. 

• Użytkownicy podczas zajęć korzystają z własnego sprzętu sportowego podręcznego (tj. piłeki przyrządów 
gimnastycznych).  

• Do czasu odpłatnego wynajmu, wlicza się czas niezbędny do instalacji i rozbiórki elementów wyposażenia 
dodatkowego (m.in. koszy najazdowych do koszykówki, osprzętu do piłki siatkowej, itd.). 

• Dopuszcza się wydłużenie czasu pracy hali sportowej z uwagi na płatne najmy. 
• Administratorowi obiektu przysługuje prawo wprowadzenia zmian w ustalonym terminarzu korzystania z hali 

sportowej. Wykorzystanie opłaconych najmów następuje w takim przypadku w terminie późniejszym - w 
uzgodnieniu z najemcą. 

• Koszty ewentualnego zabezpieczenia nawierzchni sportowej wykładziną zabezpieczającą ponosi najemca. 
 

 
Wszelkich informacji w sprawie najmów, dzierżaw, opłat, rezerwacji i terminarza hali udziela administrator obiektu - Referat 

Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej (ul. Sportowa 4 - Kryta Pływalnia) 
tel. 14-6422078 w. 25, 14-6554222 w. 25, 517325148. 
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