
Nazwa usługi
Cena w zł 

netto

cena w zł 

brutto 

(sport) 

VAT 8%

cena w zł 

brutto 

(inne)     

VAT 23%

przez stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Miasta Puszczykowo 90,00 97,20 110,00

przez osoby fizyczne, prawne, firmy, pozostałe 120,00 129,60 147,60

do pięciu godzin (cena za godzinę) 90,00 97,20 110,70

powyżej pięciu godzin (maksymalnie 12 godzin) 850,00 918,00 1045,50

do pięciu godzin (cena za godzinę) 135,00 145,80 166,05

powyżej pięciu godzin (maksymalnie 12 godzin) 1050,00 1134,00 1291,50

maksymalnie 12 godzin - 1/2 hali sportowej zakryta matami ochronnymi 1150,00 1242,00 1414,50

maksymalnie 12 godzin - cała hala sportowa zakryta matami ochronnymi 1400,00 1512,00 1722,00

dodatkowo obsługa nagłośnienia 350,00 378,00 430,50

maksymalnie 12 godzin - 1/2 hali sportowej zakryta matami ochronnymi 1350,00 1458,00 1660,50

maksymalnie 12 godzin - cała hala sportowa zakryta matami ochronnymi 1600,00 1728,00 1968,00

dodatkowo obsługa nagłośnienia 350,00 378,00 430,50

do pięciu godzin (cena za godzinę) 120,00 129,60 147,60

powyżej pięciu godzin (maksymalnie 12 godzin) 1150,00 1242,00 1414,50

do pięciu godzin (cena za godzinę) 170,00 183,60 209,10

powyżej pięciu godzin (maksymalnie 12 godzin) 1400,00 1512,00 1722,00

1 godzina bez względu na rodzaj podmiotu wynajmującego 50,00 54,00 61,50

1 godzina bez względu na rodzaj podmiotu wynajmującego 60,00 64,80 73,80

Wynajem sali ćwiczeń z szatnią za 60 minut od poniedziałku do piątku

Wynajem sali konferencyjnej za 60 minut od poniedziałku do piątku

Sala konferencyjna i sala ćwiczeń w soboty i niedziele wynajmowane są minimum na 5 godzin. 

Obowiązują ceny z tygodnia.                                                                                                                                           

Imprezy biletowane cena wynajmu hali sportowej ustalana indywidualnie.                                                                                 

Za zgodą Dyrekcji BM CAK Puszczykowo w wyjątkowych sytuacjach ceny oraz ilość wynajmowanych 

godzin mogą ulec zmianie.                                                                                                   

ceny obowiązują od 1.01.2022 r.

Cennik wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku                                                                                          

hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie

Wynajem hali sportowej z szatnią za 60 minut od poniedziałku do piątku                                                  

(istnieje możliwość wynajmu 1/3 oraz 2/3 hali sportowej)

Wynajem hali sportowej z szatniami w soboty i niedziele                                                                  

(możliwość wynajmu tylko całej hali sportowej)

Wynajem hali sportowej z matami ochronnymi oraz z szatniami                                                                 

w soboty i niedziele (możliwość wynajmu tylko całej hali sportowej)

przez osoby fizyczne, prawne, firmy, inne

przez stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Miasta Puszczykowo

Wynajem hali sportowej z szatniami za 60 minut wraz z obsługą nagłośnienia oraz tablicą 

wyników (możliwość wynajmu tylko całej hali sportowej)

przez stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Miasta Puszczykowo

przez osoby fizyczne, prawne, firmy, inne

przez osoby fizyczne, prawne, firmy, inne

przez stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Miasta Puszczykowo


