
W związku z publikacją, informacji która ukazała się na jednej ze stron  

internetowych, podajemy obowiązujący od stycznia 2011, cennik najmu hali 

widowiskowo-sportowej w Niemodlinie.  

 

CENY WYNAJMU 

HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W NIEMODLINIE 

1. Zajęcia rekreacyjno – sportowe (ceny  za 1 godzinę zegarową) 

Osoby fizyczne i prawne zamieszkujące na terenie 

gminy Niemodlin – wynajem jednorazowy 

Osoby z poza Gminy Niemodlin – wynajem 

jednorazowy 

50zł  

 

60zł 

Kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy 

Niemodlin  
20zł  

Szkoły – zajęcia wychowania fizycznego i zajęcia 

pozalekcyjne np. SKS, zawody międzyszkolne. W 

roku szkolnym 2012-13 - bezpłatnie 

15zł 

Grupy sportowe stałe - młodzieżowe - wynajem 

przez okres 1-go miesiąca   
25zł 

Grupy sportowe z zewnątrz  (obozy sportowe) 

wynajem do 10 dni ) 
50zł 

Grupy sportowe z zewnątrz  (obozy sportowe) 

wynajem od 10 dni i więcej 
40zł 

Grupy sportowe stałe(dorośli) – wynajem, co 

najmniej, przez okres 1-go miesiąca 

Grupy sportowe stałe z poza gminy Niemodlin  

 

40zł 

50zł 

2. Imprezy sportowe, kulturalne, targowe  (ceny  za 1 godzinę 

zegarową), niezależnie od miesiąca i dnia tygodnia 

Osoby prawne i fizyczne 
200 

zł 

Kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy 

Niemodlin 
20 zł 

Młodzieżowe kluby sportowe mające siedzibę na 

terenie Gminy Niemodlin i młodzież szkolna 
15 zł 

 



 

3. Cena za korzystanie z siłowni i fitness – 5 zł brutto za godzinę 

zegarową.  

Karnet (10 godzin) za korzystanie z siłowni i fitness – 35 zł brutto. 

4. Wynajem 1-go sektora na hali sportowej- cena za 1 godz.- 20 zł 

Wypożyczenie stołu do tenisa stołowego- 5 zł 1 godz. 

 

 

5.OPŁATY ZA UMIESZCZENIE REKLAMY 

Ceny brutto za 1m
2
 

Reklama wewnątrz hali sportowej/jednorazowa 100 zł 

Reklama wewnątrz hali sportowej/1 miesiąc 50 zł 

Reklama na zewnątrz hali sportowej/1miesiąc 50 zł 

*Banery dostarcza wynajmujący. 

  6. Imprezy, których organizatorem lub współorganizatorem jest         

      Burmistrz Niemodlina, są zwolnione z opłat. 

7.Ceny obowiązują od dnia 01.09.2012 do 30.06.2013 

 

Dyrektor OSiR 

/-/ Krzysztof Kubiak 


