
Cennik 

Wynajmu torów basenowych, sal gimnastycznych, obiektów sportowych i pozostałych 
pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku 

Obowiązujący od 1 stycznia 2019r. 

Minimalna kwota za wynajem wynosi: 

1. Wynajem basenu 
a) Wynajem torów basenowych 

a. Wynajem torów basenowych  -   45 zł /45 minut /1 tor 
b. Wynajem torów dla organizacji non profit i stowarzyszeń działających na rzecz 

oświaty       2 zł/ 45 minut / 1 osoba 
 

b) Suna 
a. Wynajem sauny (konieczne  jest wykupienie biletu na basen)    5zł / 45 minut 
b. Wynajem sauny (konieczne  jest wykupienie biletu na basen) grupy 

zorganizowane      2zł/45 min/ 1 osoba 

 

c) Bilety wstępu na basen 
a. Bilet normalny     9zł / 45 min/ 1 osoba 
b. Bilet ulgowy (od 8 do 18 roku życia)  5zł/ 45 min/ 1 osoba 
c. Bilet Rodzina 3+     2zł/45 min/1 osoba 
d. Karnet normalny     30zł/45min/4 wejścia 
e. Karnet normalny     60zł/45min/8 wejść 
f. Karnet ulgowy     15zł/45min/4 wejścia 
g. Karnet ulgowy     30zł/45min/8 wejść 
h. Bilet normalny od godziny 21 w piątki  5zł/45min/1 osoba 
i. Bilet ulgowy od godziny 21    2zł/45min/1 osoba 

 

2. Wynajem sali gimnastycznej 
a. Sala gimnastyczna duża dla sportów zespołowych (np. siatkówka, piłka nożna) - 

135zł/60min  
b. Sala gimnastyczna duża dla organizacji non profit i stowarzyszeń działających na rzecz 

oświaty – 60zł/60 min 
c. Sala gimnastyczna duża dla sportów indywidualnych (np. tenis ziemny) – 30zł/60min 
d. Sala gimnastyczna mała – 45zł/60 min 
e. Sala gimnastyczna mała dla sportów indywidualnych (np. tenis ziemny) – 20zł/60min 
f. Sala gimnastyczna mała dla organizacji non profit i stowarzyszeń działających na 

rzecz oświaty – 20zł/60 min 

 



 

 

3. Wynajem sal lekcyjnych 
a. Sala lekcyjna       22-60 zł/ 45 min 
b. Sala komputerowa      40 zł/ 45 min 

4. Wynajem pomieszczeń szkolnych dla grup zorganizowanych 
a. Pomieszczenie szkolne dla harcerzy i młodzieży szkolnej  10zł/ 1 osoba/1doba 
b. Pomieszczenie szkolne dla osób dorosłych   20zł/ 1 osoba/ 1 doba 

5. Wywieszenie baneru reklamowego na ogrodzeniu szkoły 
a. Baner reklamowy – powierzchnia do 2 m2   15 zł miesięcznie 
b. Baner reklamowy – powierzchnia od 2 m2 do 5m2  25 zł/ miesięcznie 
c. Baner reklamowy – powierzchnia powyżej 5 m2   50 zł/ 

,miesięcznie 
6. Korty tenisowe 

a. Korty dzień 1 godz.      15 zł/ 60 min 
b. Korty wieczór 1 godz.      20zł/ 60 min 
c. Korty wakacje szkolne      10 zł/ 60 min 
d. Wstęp na kartę „Rodzinka 3+”     2zł/ 60 min 

7. Lodowisko 
a. Wstęp normalny      5zł/ 60 min 
b. Wstęp ulgowy       3zł/60 min 
c. Wstęp na ferie zimowe ulgowy     2zł/60 min 
d. Wstęp na kartę „Rodzinka 3+”     2zł/60 min 
e. Wypożyczenie łyżew normalny     5zł/60 min 
f. Wypożyczenie łyżew ulgowy     3zł/60 min 
g. Wypożyczenie łyżew ferie     2zł/60 min 
h. Wypożyczenie „pingwina”     5zł/60 min 
i. Ostrzenie łyżew      5 zł/1para 
j. rezerwacja całej tafli na 60 min     200zł/60 min 

 


