
Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 90/2010…………………………….
Kanclerza AWF
z dnia 31 grudnia 2010r.

Cennik opłat za najem obiektów sportowych str. 1/2
 (ceny netto )

0biekt Pływalnia Hala Gier
Sale gimnastyczne

Sektor I Sektor II Sektor III Sektor IV Nr 1 Nr 3 Nr 4 Nr 5

407,00 122,00 163,00 163,00 82,00 122,00 163,00 285,00 122,00 122,00 204,00 204,00 285,00

5.000,00

obiekt Stadion la

Boiska

Poligon la "Amfiteatr"

Boisko do piłki plażowej

Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 nr 6 prac. AWF zawody szatnia

1 boisko 3 boiska

490,00 244,00 150,00 326,00 80,00 244,00 122,00 150,00 10,00 nieodpłatnie 20,00 80,00

4.200,00 3.000,00 4.500,00 4.000,00 5.000,00 100,00

Pawilon nr 42

do godz. 16.00 po godz. 16.00

Sala A sporty walki

Sala B sporty walki

Sala D sporty walki

Sala E (piwnica) fitness, joga

Sauna

Pawilon nr 43

do godz. 16.00 po godz. 16.00

Sauna  w 
bud. gł.

Hala lekkoatletyczna                            
                  im. Janusza 

Kusocińskiego Siłownia 
przy            

  Hali la

Pawilon 
Sportów 

Walki

opłata netto w zł. za 
1/h 
opłata netto w zł. za 
zawody

studenci 
AWF 

pozostali 
użytkownicy

opłata netto w zł. za 
1/h 
opłata netto w zł. za 
zawody

49,00 zł/h 70,00 zł/h

49,00 zł/h 70,00 zł/h

49,00 zł/h 70,00 zł/h

17,00 zł/h 25,00 zł/h

33,00 zł/h 41,00 zł/h



Sala do fitness

Załącznik nr 2

Cennik opłat za najem obiektów sportowych str. 2/2 do Zarządzenia nr 90/2010

( ceny brutto ) Kanclerza AWF

z dnia 31 grudnia 2010r.

Siłownia przy Hali la 

studenci AWF karnet miesięczny 50,00 zł.

studentki  AWF karnet miesięczny 35,00 zł.

pracownicy AWF i AZS karnet miesięczny 35,00 zł.

pracownicy i studenci  AWF wstęp jednorazowy 5,00 zł. 

osoby z zewnątrz wstęp jednorazowy 10,00 zł.

osoby z zewnątrz karnet miesięczny 100,00 zł.

Pawilon nr 42  -  Sala C - siłownia 

Siłownia 

karnet miesięczny (open) 100,00 zł.

8 wejść 90,00 zł.

4 wejścia 55,00 zł.

1 wejście 15,00 zł.

Pawilon nr 43

kort do squasha

do godz. 16.00 po godz. 16.00 

poniedziałek - piątek

sobota, niedziela

 - Wynajem terenu - od 500,00 zł. netto w zależności od ilości uczestników
 - Ustalone stawki nie obejmują wynagrodzenia osób zatrudnionych jako obsługa techniczna na potrzeby zawodów i innych imprez.

49,00 zł/h 70,00 zl/h

20,00 zł/h 40,00 zł/h

40,00 zł/h



 - Wjazd pojazdów na teren AWF w czasie organizowanych zawodów, pikników i innych imprez zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Kanclerza AWF dotyczącym              
wjazdów i parkowania.



Cennik opłat za najem obiektów sportowych str. 1/2
 (ceny netto )



 - Wynajem terenu - od 500,00 zł. netto w zależności od ilości uczestników
 - Ustalone stawki nie obejmują wynagrodzenia osób zatrudnionych jako obsługa techniczna na potrzeby zawodów i innych imprez.





 Obowiązują ceny brutto 

Siłownia przy Hali la 

studenci AWF karnet miesięczny 50,00 zł.

studentki  AWF karnet miesięczny 35,00 zł.

pracownicy AWF i AZS karnet miesięczny 35,00 zł.

pracownicy i studenci  AWF wstęp jednorazowy 5,00 zł. 

osoby z zewnątrz wstęp jednorazowy 10,00 zł.

osoby z zewnątrz karnet miesięczny 100,00 zł.

Pawilon nr 42  -  Sala C

Siłownia

Siłownia 

karnet miesięczny 100,00 zł.

8 wejść 90,00 zł.

4 wejścia 55,00 zł.

1 wejście 15,00 zł.

Pawilon nr 43

kort do squasha

do godz. 16.00 po godz. 16.00

poniedziałek - piątek

sobota, niedziela

20,00 zł./h 40,00 zł./h

40,00 zł./h
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