
       Załącznik do Zarządzenia Nr B……………. 
      Burmistrza Miasta Bierunia z dnia …………… r. 
  

CENNIK  OPŁAT 
- Hala Sportowa G-1 w Bieruniu ul. Warszawska 294A,  
- Hala Sportowa G-2 w Bieruniu ul. Szarych Szeregów 15. 
 

 

PODMIOTY  GOSPODARCZE,  POZOSTAŁE  ORGANIZACJE 
 

Płyta boiska cała sektor  
oświetlenie 50 % 100% 50 %   100% 

od 1 października do 31 marca 100 zł/ godz. 110 zł/ godz. 60 zł/ godz. 70 zł/ godz. 
od 1 kwietnia do 30 września 60 zł/ godz. 70 zł/ godz. 40 zł/ godz. 50 zł/ godz. 

Uwagi:  cena obejmuje udostępnienie jednej szatni. 
 

Rezerwacja  hali sportowej  1 godz. 2 godz. 3 godz. każda następna godzina 
od 1 października do 31 marca 150 zł 290 zł 420 zł + 120 zł 
od 1 kwietnia do 30 września 120 zł 230 zł 330 zł + 80 zł 

Uwagi: 
- obowiązuje dobowe rozliczanie godzin rezerwacji, 
- cena obejmuje korzystanie z płyty boiska, zaplecza socjalnego, trybun, 
- w przypadku rezerwacji hali sportowej lub płyty boiska  istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń  
   za opłatą.                                                                                                                                                  

Siłownia Sala fitness Grota solna Sauna 
30 zł / 60 minut 30 zł / 60 minut 40 zł / 45 minut 30 zł / 60 minut 

Kręgielnia (1 tory) Kręgielnia (2 tory) Kręgielnia (3 tory) Spikerka z tablicą wyników 
40 zł / 60 minut 70 zł / 60 minut 90 zł / 60 minut 15 zł  / 60 minut 

 

 Badminton 
od 1 października do 31 marca 12 zł/ godz. 42 zł/ 4 godz. 
od 1 kwietnia do 30 września 10 zł/ godz. 35 zł/ 4 godz. 

 Tenis stołowy  
od 1 października do 31 marca 10 zł/ godz. 35 zł/ 4 godz. 
od 1 kwietnia do 30 września 8 zł/ godz. 28 zł/ 4 godz. 

Uwagi: cena dotyczy wynajęcia stołu do tenisa stołowego / boiska do badmintona. 
 

Rezerwacja pomieszczenia wejście 4 wejścia 
siłownia  50 zł 160 zł 

sala fitness 50 zł 160 zł 
sauna 40 zł 130 zł 

grota solna 60 zł 200 zł 
kręgielnia (1 tor) 50 zł 160 zł 

kręgielnia (2 tory)  90 zł 300 zł 
kręgielnia (3 tory) 120 zł 400 zł 

szatnia 10 zł - 
Uwagi: wejście: grota solna – 45 minut,  kręgielnia, siłownia, sala fitness, sauna – 60 minut. 

 
 

CENY  KARNETÓW 
„Karnet wartościowy” Cena  Gratis Wartość 

„Karnet 55” 50 zł 10 % 55 zł 
„Karnet 115” 100 zł 15 % 115 zł 
„Karnet 180” 150 zł 20 % 180 zł 

- karnet wartościowy pozwala na wejście dowolnej liczby osób. Wartość „zdejmowana” z karnetu 
zależy od  taryfy wejścia, czasu pobytu oraz pozostałych parametrów cennikowych związanych 
z pobytem klienta na obiekcie zgodnie z cennikiem dla osób fizycznych. 

 



OSOBY  FIZYCZNE – bilety    

PŁYTA  BOISKA cała sektor  
oświetlenie 50 % 100% 50 %   100% 

od 1 października do 31 marca 50 zł/ godz. 60 zł/ godz. 25 zł/ godz. 30 zł/ godz. 
od 1 kwietnia do 30 września 30 zł/ godz. 40 zł/ godz. 15 zł/ godz. 20 zł/ godz. 

od 1 lipca do 31 sierpnia * 10 zł/ godz. 15 zł/ godz. 5 zł/ godz. 10 zł/ godz. 
Aktywny Senior 60+ Zniżka wynosi - 20% od obowiązującej ceny 

* zniżka dotyczy: dzieci, uczniów, studentów do ukończenia 26 roku życia (za okazaniem legitymacji). 
- opłaty dodatkowe: 10 zł – udostępnienie dodatkowej  szatni w hali sportowej. 

 
  bilet NORMALNY bilet ULGOWY 

TENIS  STOŁOWY 3 zł /osoba 2 zł/ osoba 
BADMINTON 4 zł/ osoba 3 zł/ osoba 

Uwagi:  stawka za 60 minut 
 

SAUNA FIŃSKA 
bilet NORMALNY bilet ULGOWY 

10 zł / osoba 7 zł / osoba 
Uwagi: wejście sauna – 90 minut. 

 

SAUNA INFRARED 
bilet NORMALNY bilet ULGOWY 

10 zł / osoba 7 zł / osoba 
Uwagi: wejście sauna – 90 minut. 

 

SIŁOWNIA / SALA FITNESS bilet NORMALNY bilet ULGOWY 
6 zł / osoba 4 zł / osoba 

Uwagi:  wejście siłownia / sala fitness - 90 minut. 
 

GROTA SOLNA bilet NORMALNY bilet ULGOWY 
8 zł / osoba 5 zł / osoba 

„Bilety rodzinne” „1 +1” „1 +2” „2 + 1” „2 + 2” 
11 zł 15 zł 18 zł 20 zł 

Rezerwacja pomieszczenia 40 zł   
Uwagi:   
- wejście grota solna: 45 minut, 
- dzieci do ukończenia 3 roku  życia: wstęp wolny, 
- z groty solnej w ramach rezerwacji pomieszczenia może korzystać maksymalnie 8 osób. 

 
ZAJĘCIA   

AEROBIKU / JOGI 
bilet NORMALNY bilet ULGOWY 

8 zł  6 zł 
Uwagi: obowiązuje regulamin prowadzonych zajęć. 

   
KRĘGIELNIA 1 godz. 2 godz. Każda następna godzina 

poniedziałek-piątek 1 tor 30 zł 45 zł 15 zł 
3 tory 75 zł 110 zł 40 zł 

sobota, niedziela, święta 
    

1 tor 35 zł 50 zł 20 zł 
3 tory 95 zł 125 zł 50 zł 

Aktywny Senior 60+ Zniżka wynosi – 20% od obowiązującej ceny 
 
 
 
 
 



OSOBY  FIZYCZNE - karnety 
  

„KARNETY  PUNKTOWY” 

ZAJĘCIA AEROBIKU / JOGI bilet NORMALNY bilet ULGOWY 
6 zł   razy ilość zajęć 5 zł   razy ilość zajęć 

 

- obowiązuje regulamin prowadzonych zajęć. 

SIŁOWNIA / SALA FITNESS bilet NORMALNY bilet ULGOWY 
16 wejść czas wejścia 65 zł 40 zł 

miesięczny* 80 zł 60 zł 
Uwagi:   
- Z karnetu punktowego   „zdejmowana” jest wartość 1 punktu  za każde wejście, 
- czas wejścia określony wg ceny biletu, 
- karnet ważny 90 dni od daty zakupu lub doładowania, 
* Karnet imienny, wejście raz dziennie, czas wejścia - 135 minut, ważny 30 dni od daty zakupu. 

 

 „KARNETY  WARTOŚCIOWE” Cena Gratis Wartość 

„Karnet 55” 50 zł 10 % 55 zł 
„Karnet 115” 100 zł 15 % 115 zł 
„Karnet 180” 150 zł 20 % 180 zł 

Uwagi: 
- karnet wartościowy pozwala na wejście dowolnej liczby osób. Wartość „zdejmowana” z karnetu 
zależy od  taryfy wejścia, czasu pobytu oraz pozostałych parametrów cennikowych związanych 
z pobytem klienta na obiekcie, 
- karnet umożliwia skorzystanie z zajęć: aerobiku, jogi w przypadku wolnych miejsc na grupie, 
- karnety obejmują wejścia jednorazowe z wyłączeniem wynajmu płyty boiska, 
- nie upoważnia do wykupienia usług dostępnych na podstawie „karnetu punktowego”. 

 
OPŁATY  DODATKOWE 

Karta magnetyczna wielokrotnego użytku (jednorazowa opłata bezzwrotna) 15 zł 
Zniszczenie lub zgubienie transpondera 20 zł 
Zniszczenie lub zgubienie kluczyka do szafki depozytowej 15 zł 
Uwagi: 
- opłaty dodatkowe nie mogą być realizowane za pomocą karnetu wartościowego. 

 

UWAGI OGÓLNE: 

- czas korzystania z obiektu liczony jest od momentu wydania do zdania transpondera w kasie, 
- za każde dodatkowe rozpoczęte 6 minut pobytu na obiekcie naliczana jest proporcjonalna dopłata 
w wysokości 1/10 ceny biletu, 
- bilet rodzinny tj. jedna lub dwie osoby dorosłe + dzieci  w  wieku uprawniającym je do skorzystania 
ze stawki ulgowej. 

 
 


