
Cennik opłat za korzystanie z obiektów
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

obowiązuje od 13 stycznia 2021 r.

HALA GŁÓWNA 

L.p. Nazwa usługi Cena brutto

1.
Udostępnienie hali wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym na cele 
sportowo-rekreacyjne (instruktor GOSiR) – połowa hali -                  
od poniedziałku do piątku.

60,00 zł/godz.

2.
Udostępnienie hali wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym na cele 
sportowo-rekreacyjne (instruktor GOSiR) – cała hala –                      
od poniedziałku do piątku. 

110,00 zł/godz.

3.
Udostępnienie hali wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym na cele 
sportowo-rekreacyjne (instruktor GOSIR) – połowa hali –                 
sobota i niedziela.

40,00 zł/godz.

4.
Udostępnienie hali wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym na cele 
sportowo-rekreacyjne (instruktor GOSIR) – cała hala –                      
sobota i niedziela.

60,00 zł/godz.

5.
Udostępnienie hali na zajęcia WF  – karnet na rok szkolny – 
obejmujący połowę hali od poniedziałku do piątku w ilości 8 godzin 
tygodniowo.

8000,00 zł/
rok szkolny

6.
Udostępnienie hali na zajęcia WF – karnet na rok szkolny  –  
obejmujący całą halę od poniedziałku do piątku w ilości 32 godzin 
tygodniowo (dotyczy Szkoły Podstawowej w Jedliczu).

15 000,00 zł/
rok szkolny

7.
Wynajem hali wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym na cele 
sportowo-rekreacyjne grup z własnym wykwalifikowanym trenerem 
(kluby sportowe i szkoły z terenu Gminy Jedlicze) – połowa hali.

40,00 zł/godz.

8.
Wynajem hali wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym na cele 
sportowo-rekreacyjne grup z własnym wykwalifikowanym trenerem 
(kluby sportowe i szkoły z terenu Gminy Jedlicze) – cała hala.

70,00 zł/godz.

9.
Wynajem hali wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym na imprezy 
sportowe przy nieodpłatnym wstępie publiczności – cała hala.

120,00 zł/godz.

10.
Wynajem hali wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym na imprezy 
sportowe przy odpłatnym wstępie publiczności – cała hala.

200,00 zł/godz.

11. Wynajem hali na imprezy okolicznościowe. 100,00 zł/godz.

12.
Wynajem hali wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym na turnieje 
zakładowe.

150,00 zł/godz.

13.

Trening na boisku hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-
sanitarnym dla sekcji młodzieżowej klubów sportowych z terenu 
Gminy Jedlicze  na postawie zawartej umowie rezerwacyjnej 
1,5 godz. w tygodniu.

bezpłatnie

14.

Udostępnienie hali wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym 
dla grup dzieci i młodzieży do lat 18 z terenu Gminy Jedlicze 
w okresie ferii i wakacji w godz. 7-15 od poniedziałku do piątku 
w czasie wolnym od zajęć organizowanych przez GOSiR.

bezpłatnie
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SALA  MAŁA  (BAR)

Lp. Nazwa usługi Cena brutto
1. Wynajem sali małej, bez zaplecza gastronomicznego i holu dolnego. 25,00 zł/godz.

2.
Wynajem sali małej z wykorzystaniem zaplecza gastronomicznego 
z holem dolnym.

40,00 zł/godz.

3.
Wynajem sali małej z wykorzystaniem zaplecza gastronomicznego, 
sprzętu multimedialnego wraz z holem dolnym.

 50,00 zł/godz.

4.
Wynajem sali małej z wykorzystaniem zaplecza gastronomicznego 
oraz sprzętu multimedialnego, bez holu dolnego.

35,00 zł/godz.

SZATNIE  I  NATRYSKI

Lp. Nazwa usługi Cena brutto

1. Szatnia z natryskami. 30,00 zł/godz.

2. Szatnia bez natrysków. 20,00 zł/godz.

SALA  REKREACYJNA 

Lp. Nazwa usługi Cena brutto

1. Trening  grup w sali rekreacyjnej (maksymalnie 10 osób). 30,00 zł/godz.

2.
Trening z wykorzystaniem worka bokserskiego
 (maksymalnie 4 osoby).

30,00 zł/godz.

3. Wynajem sali rekreacyjnej na cele sportowe, na podstawie umowy. 30,00zł/godz.

4. Wynajem sali rekreacyjnej na cele komercyjne. 60,00 zł/godz.

AEROBIK 

Lp. Nazwa usługi Cena brutto

1. Aerobik – karnet miesięczny. 80,00 zł/m-c

2. Aerobik – pojedyncze zajęcia. 8,00 zł

FITNESS 

Lp. Nazwa usługi Cena brutto

1.       Fitness - 12 wejść. 75,00 zł

BILARD 

Lp. Nazwa usługi Cena brutto

1. Bilard – dorośli. 15,00 zł/godz.

2.
Bilard - dzieci i młodzież do lat 18, studenci do lat 26                         
(legitymacja szkolna, studencka).

8,00 zł/godz.
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AIR- HOCKEY

Lp. Nazwa usługi Cena brutto

1. Jedna gra - (jeden żeton). 3,00 zł

2. Cztery gry - (4 żetony). 8,00 zł

PIŁKARZYKI STOŁOWE

Lp. Nazwa usługi Cena brutto

1. Jedna gra - (jeden żeton). 3,00 zł

2. Cztery gry - (4 żetony). 8,00 zł

TENIS STOŁOWY

Lp. Nazwa usługi Cena brutto

1. Tenis stołowy - dorośli* 10,00 zł/godz.

2.
Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży do lat 18, studenci do lat 26 
(legitymacja szkolna, studencka)*

6,00 zł/godz.
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SIŁOWNIA

Lp. Nazwa usługi Cena brutto

1. Trening rekreacyjny w siłowni – karnet miesięczny. 70,00 zł/m-c

2.
Trening rekreacyjny w siłowni – karnet miesięczny dla studentów       
do 26 lat (wymagana legitymacja studencka).

60,00 zł/m-c

3.
Trening rekreacyjny w siłowni – karnet miesięczny dla młodzieży 
z terenu Gminy Jedlicze (wymagana legitymacja szkolna).

50,00 zł/m-c

4.
Trening rekreacyjny w siłowni – karnet miesięczny dla młodzieży 
spoza Gminy Jedlicze (wymagana legitymacja szkolna).

55,00 zł/m-c

5. Trening rekreacyjny w siłowni – karnet na 6 wejść. 45,00 zł/m-c

6. Trening rekreacyjny w siłowni – pojedyncze wejście. 10,00 zł

7.

Trening rekreacyjny na siłowni – pojedyncze wejście dla uczniów 
szkół podstawowych i średnich w ramach zajęć wychowania 
fizycznego od poniedziałku do piątku w ściśle określonych przez 
GOSiR godzinach.

5,00 zł

SAUNA FIŃSKA

Lp. Nazwa usługi Cena brutto

1. Sauna.
0,50 zł/1 min.

od osoby

2. Rezerwacja całej kabiny sauny (4 osoby) – do 30 minut. 40,00 zł

3. Rezerwacja całej kabiny sauny (4 osoby) – do 1 godziny. 60,00 zł

NORDIC WALKING

Lp. Nazwa usługi Cena brutto

1. Wypożyczenie 1 pary kijków Nordic Walking. 3,00 zł/godz.

2. Wypożyczenie 1 pary kijków Nordic Walking. 10,00 zł/dzień

BOISKO DO PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ
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Lp. Nazwa usługi Cena brutto

1.
Boisko do Plażowej Piłki Siatkowej – dzieci i młodzież do lat 18, 
studenci do lat 26 (leg. szkolna, studencka).

10,00 zł/godz.

2. Boisko do Plażowej Piłki Siatkowej – dorośli. 15,00 zł/godz.

3.
Boisko do Plażowej Piłki Siatkowej – organizacja treningów             
oraz turniejów - na podstawie umowy. 

100,00 zł/ryczałt 
za 8 godzin

BOISKO DO GRY W KOMETKĘ

Lp. Nazwa usługi Cena brutto

1.
Udostępnienie zewnętrznego kompletnego boiska do gry w kometkę -    
dorośli.

12,00 zł/godz. 

2.
Udostępnienie zewnętrznego kompletnego boiska do gry w kometkę dla
dzieci i młodzieży do lat 18, studentów do lat 26 (legitymacja szkolna, 
studencka).

10,00 zł/godz.

KORT TENISOWY

Lp. Nazwa usługi Cena brutto
1. Kort  tenisowy  –  dzieci  i  młodzież  do  18  lat,  studenci  do  lat  26

(legitymacja szkolna, studencka).
12,00 zł/godz.

2. Kort tenisowy – dorośli. 15,00 zł/godz.
5. Wypożyczenie rakiety. 5,00 zł/godz.
6. Wypożyczenie piłeczek - (3 sztuki). 3,00 zł/godz.
7. Oświetlenie. 4,00 zł/godz.

ŚCIANA WSPINACZKOWA

Lp. Nazwa usługi Cena brutto

1.
 Jedno wejście z udostępnieniem sprzętu wspinaczkowego – 
dorośli.

20,00 zł/do 2,5 godz.
10,00 zł/do 1godz.

2.
Jedno wejście z udostępnieniem sprzętu wspinaczkowego – 
dzieci i młodzieży do lat 18, studentów do lat 26 -                        
(leg. szkolna, studencka).

12,00 zł/do 2,5 godz.
6,00 zł/do 1godz.

3. Jedno wejście  z własnym sprzętem wspinaczkowym – dorośli.
15,00 zł/do 2,5 godz.

8,00 zł/do 1 godz.

4.
Jedno wejście z własnym sprzętem wspinaczkowym – dzieci      
i młodzież do lat 18, studentów do lat 26 -                                    
(leg. szkolna, studencka)

10,00 zł/do 2 godz.
5,00 zł/do 1 godz.

5 .
      Wynajem ścianki przez instruktora z udostępnieniem sprzętu 

wspinaczkowego do prowadzenia zajęć ze wspinaczki sportowej.
100,00 zł/do 2,5 godz.

6.
      Wypożyczenie butów wspinaczkowych do 1 godz. – dzieci  

i młodzież do lat 18, studenci do lat 26 (leg. szkolna, studencka).
3,00 zł
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7 .
      Wypożyczenie butów wspinaczkowych powyżej 1 godz. – dzieci

i młodzież do lat 18, studenci do lat 26 (leg. szkolna, studencka).
5,00 zł

8.      Wypożyczenie butów wspinaczkowych do 1 godz. – dorośli. 5,00 zł

9.
      Wypożyczenie butów wspinaczkowych powyżej 1 godz. – 

dorośli.
6,00 zł

Informacja  dodatkowa:
Prawo wypożyczenia butów w
danym dniu  mają  tylko  osoby
korzystające  ze  ścianki
wspinaczkowej  GOSiR
Jedlicze.

AKTYWNY SENIOR 50 +   

Lp. Nazwa usługi Cena brutto

1. Aktywny Senior 50 + (pojedyncze zajęcia). 4,00 zł

2. Karnet – Aktywny Senior  50+ (4 wejścia ) 15,00 zł

ŁUKI

Lp. Nazwa usługi Cena brutto

1.      Jedno wejście z udostępnieniem maty łuczniczej 5,00 zł/godz.

TRENAŻER

Lp. Nazwa usługi Cena brutto

1.
Je   Jedno wejście na trening z udostępnieniem  trenażera -                          

(ercolina ramion). 
5,00 zł/godz.

LODOWISKO – osoby indywidualne

Lp. Nazwa usługi Cena brutto

1. Lodowisko – dzieci do lat 7. 2,00 zł/godz.

2.
       Lodowisko- młodzież szkolna do 18 lat, studenci do lat 26             

(za okazaniem legitymacji szkolnej, studenckiej).
4,00 zł/godz.

3.       Lodowisko – dorośli. 6,00 zł/godz.

4. Wypożyczenie łyżew. 5,00 zł/godz.

5.  Wypożyczenie kasku. 2,00 zł/godz.

6.  Ostrzenie łyżew. 5,00 zł/od pary

7. Wypożyczenie - chodzik do nauki jazdy na łyżwach. 5,00 zł/godz. 

8. Wypożyczenie - płozy saneczkowe. 2,00 zł/ godz.

9. Wypożyczenie - FOLLOW - przyrząd do nauki jazdy na łyżwach. 3,00 zł/godz.
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10. Wypożyczenie - ochraniacze - (komplet). 2,00 zł/godz. 

11. Wypożyczenie - kij do hokeja - (1 szuka). 2,00 zł/godz.

12. Wypożyczenie - bramka do hokeja - (1 szuka). 5,00 zł/godz.

13.  Udostępnienie lodowiska. 200,00 zł/godz.

LODOWISKO -  grupy  zorganizowane  wraz  z  opiekunem  dla  dzieci  z  przedszkoli,
młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Jedlicze w ramach zajęć
lekcyjnych w godz. 9.00 - 14.00, dni powszednie (od poniedziałku do piątku):

Lp. Nazwa usługi Cena brutto)

1.  Wstęp – wolny. -

2.  Wypożyczenie łyżew. 2,00 zł/godz.

3.  Wypożyczenie kasku. 1,00 zł/godz.

4. Wypożyczenie - chodzik do nauki jazdy na łyżwach. 3,00 zł/godz. 

5. Wypożyczenie - płozy saneczkowe. 1,00 zł/godz.

6. Wypożyczenie - FOLLOW - przyrząd do nauki jazdy na łyżwach. 1,00 zł/godz.

7. Wypożyczenie - ochraniacze - (komplet) 1,00 zł/godz. 

8. Wypożyczenie - kij do hokeja - (1 szuka) 1,00 zł/godz.

9. Wypożyczenie - bramka do hokeja - (1 szuka) 3,00 zł/godz.

LODOWISKO  -  grupy  zorganizowane  wraz  z  opiekunem  dla  dzieci  i  młodzieży
z pozostałych szkół w ramach zajęć lekcyjnych w godz.  9.00 -  14.00, dni powszednie
(od poniedziałku do piątku):

Lp. Nazwa usługi Cena brutto

1.  Wstęp. 2,00 zł/godz.

2.  Wypożyczenie łyżew. 3,00 zł/godz.

3.  Wypożyczenie kasku. 1,00 zł/godz.

4.Ch  Wypożyczenie - chodzik do nauki jazdy na łyżwach. 4,00 zł/godz. 

5. Wypożyczenie - płozy saneczkowe. 2,00 zł/godz.

6. Wypożyczenie - FOLLOW - przyrząd do nauki jazdy na łyżwach. 2,00 zł/godz.

7.W   Wypożyczenie - ochraniacze - (komplet). 1,00 zł/godz. 

8. Wypożyczenie - kij do hokeja - (1 szuka). 2,00 zł/godz.

9. Wypożyczenie - bramka do hokeja - (1 szuka). 4,00 zł/godz.

WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ

Stawka za wynajem 1 m2 powierzchni - 50,00 zł brutto miesięcznie.

WYNAJEM BARIEREK OCHRONNYCH
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Stawka za wynajem barierek ochronnych:

- od 1 do 3 dni – 12,50 zł brutto/1 szt.

- powyżej 3 dni – 25 zł brutto/1 szt.

OPŁATA ZA SEKCJE SPORTOWE

Opłata za udział w sekcji sportowej – 5,00 zł brutto miesięcznie.

KARNETY

1. Karnet Relax ważny 90 dni (wszystkie usługi oprócz gier rekreacyjnych, trenażera,
masażu,  wynajmu  sprzętu,  zajęć  tanecznych,  opłat  za  sekcje  sportowe)  -
wejście indywidualne lub grupowe – karnet na okaziciela.

Ceny  karnetów:
-   60,00 zł brutto -  rabat usługi 10%
-   85,00 zł brutto -  rabat usługi 12%
- 110,00 zł brutto -  rabat usługi 15%

2 Karnet Siłownia Plus ważny 30 dni  (karnet imienny)
Uprawnia do 20 wejść na siłownię +  60 minut sauny gratis

Ceny karnetów:
a) Dorośli  - 85,00 zł brutto,
b) Studenci do 26 lat (wymagana leg. studencka)  -  75,00 zł brutto,
c) Młodzież szkolna z terenu Gminy Jedlicze (wymagana leg. szkolna) –                     

65,00 zł brutto,
d) Młodzież szkolna spoza terenu Gminy Jedlicze (wymagana leg. szkolna) –             

70,00 zł brutto.

KARTA BONUS 
Rabat  w wysokości  5% dla posiadaczy karty Bonus na usługi  świadczone przez  GOSiR  
w Jedliczu.
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