
Załącznik nr 1 
 

Cennik 

 
 

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA „AZOTY” 
ul. Mostowa 1A, 47-223 Kędzierzyn-Koźle 

 
 

LP. POZYCJA ODBIORCA  CENA  

                                             HALA GŁÓWNA NETTO  BRUTTO 

1. PARKIET 
GŁÓWNY/ 1h 

gminne  jednostki, stowarzyszenia i kluby 
sportowe zarejestrowane na terenie Gminy 
Kędzierzyn-Koźle i nieprowadzące 
działalności gospodarczej  

poniedziałek – piątek do godz.15.00 100 zł  
poniedziałek – piątek od godz.15.00 
oraz soboty, niedziele i święta 

180 zł  

pozostałe jednostki, stowarzyszenia i kluby 
sportowe nieprowadzące działalności 
gospodarczej  

poniedziałek – piątek do godz.15.00 130 zł  

poniedziałek – piątek od godz.15.00 
oraz soboty, niedziele i święta 

220 zł  

osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze 
–na cele niekomercyjne 

poniedziałek – piątek do godz.15.00 160 zł  
poniedziałek – piątek od godz.15.00 
oraz soboty, niedziele i święta   

270 zł  

2. HALA 
TRENINGOWA /1h 
lub boisko boczne- 
parkiet główny 

gminne  jednostki, stowarzyszenia i kluby 
sportowe zarejestrowane na terenie Gminy 
Kędzierzyn-Koźle i nieprowadzące 
działalności gospodarczej 

poniedziałek – piątek do godz.15.00 20 zł  
poniedziałek – piątek od godz.15.00 
oraz soboty, niedziele i święta 

25 zł  

pozostałe jednostki, stowarzyszenia i kluby 
sportowe nieprowadzące działalności 
gospodarczej  

poniedziałek – piątek do godz.15.00 30 zł  
poniedziałek – piątek od godz.15.00 
oraz soboty, niedziele i święta 

35 zł  

osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze 
– na cele niekomercyjne 

poniedziałek – piątek do godz.15.00 40 zł  
poniedziałek – piątek od godz.15.00 
oraz soboty, niedziele i święta 

45 zł  

3. HALA GŁÓWNA + 
WIDOWNIA 

na mecze biletowane za mecz 3500 zł  

4. HALA GŁÓWNA + 
WIDOWNIA 

na mecze niebiletowane za mecz 300 zł  

5. HALA GŁÓWNA + 
WIDOWNIA 

inne za dzień 7500 zł  

każdy następny dzień  5500 zł  

6. WYNAJEM LOKALU 
NR 2 

osoby fizyczne oraz osoby prawne i 
pozostałe jednostki organizacyjne nie 
prowadzące działalności gospodarczej 

do 4 h 50 zł  

dzień 150 zł  

osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze 
– na cele komercyjne  

do 4 h 100 zł 
 

 

dzień 
 

300 zł  

7. KORT DO BADMINTONA /1 h poniedziałek – niedziela i święta  15 zł 

8. SALA KONFERENCYJNA /1h na cele niekomercyjne  20 zł 
na cele komercyjne  40 zł 

SAUNA 

9. BILET 
jednorazowego 
wejścia 

normalny poniedziałek – niedziela i święta  15 zł 
ulgowy Senior1 poniedziałek – niedziela i święta  10 zł 
ulgowy młodzieżowy/ studencki2 poniedziałek – niedziela i święta  10 zł 

10. KARNET 
imienny 

10 wejściowy poniedziałek – niedziela i święta  135 zł 
10 wejściowy Senior1  poniedziałek – niedziela i święta  90 zł 
10 wejściowy ulgowy młodzieżowy/ 
studencki2 

poniedziałek – niedziela i święta  90 zł 

11. WYNAJEM CAŁEJ 
SAUNY na zamówienie 

1 h poniedziałek – niedziela i święta  100 zł 

12. SIŁOWNIA +SAUNA wejście 
 
 

poniedziałek – niedziela i święta  20 zł 



SIŁOWNIA 

13. BILET 
jednorazowego 
wejścia 

normalny  poniedziałek – niedziela i święta  10 zł 
ulgowy/Senior3 poniedziałek – niedziela i święta  8 zł 
siłownia + sauna poniedziałek – niedziela i święta  20 zł 
normalny poniedziałek – piątek do godz. 13.00  7 zł 

14. KARNET 
miesięczny, imienny 

normalny  poniedziałek – niedziela i święta  110 zł 

ulgowy/Senior3 poniedziałek – niedziela i święta  70 zł 

normalny  poniedziałek – piątek do godz. 13.00  50 zł 

15. KARNET 
imienny 

10 wejściowy poniedziałek – niedziela i święta  90 zł 

3 miesięczny poniedziałek – niedziela i święta  300 zł 

KRĘGIELNIA 

16. BILET 30 minut/tor poniedziałek – czwartek  10 zł 
30 minut/tor piątek – niedziela   15 zł 

17. KARNET 10 wejściowy x 30 min./tor poniedziałek – czwartek   90 zł 

18. KARNET 10 wejściowy x 30 min./tor piątek – niedziela  135 zł 
 

1 dla emerytów i rencistów za okazaniem dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia emerytalne lub rentowe.  

2 dla młodzieży uczącej się i studentów w wieku od 18-26 lat za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek i status ucznia/studenta. 

3 dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat i młodzieży uczącej się w wieku od 18-26 lat za okazaniem dokumentu potwierdzającego odpowiednio wiek oraz dokumentu 

potwierdzającego status ucznia/studenta, oraz dla emerytów i rencistów za okazaniem dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia emerytalne lub rentowe. 

 

 

 


