
WYKAZ CEN I OPŁAT ZA USŁUGI ŚWIADCZONE  

PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JAŚLE 

01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. 

DUŻA HALA SPORTOWA 

 
okres 

pon.- pt.  sob.-niedz. 

godz. 800 – 2200 godz. 800 – 2200 
 

udostępnienie hali dla osób 
fizycznych / grupy rekreacyjne 

 

 
zajęcia sportowe 

 
84,00 zł. /1 godz. 72,00 zł. /1 godz. 

udostępnienie hali dla klubów 
sportowych, stowarzyszeo na 

treningi i mecze  

 

treningi / zajęcia 
sportowe 

 

60,00 zł. /1 godz. 60,00 zł. /1 godz. 

 

mecze/ turnieje 
nie biletowane 

 

70,00 zł. /1 godz. 70,00 zł. /1 godz. 

 

mecze/ turnieje 
biletowane 

 

80,00 zł. /1 godz. 80,00 zł. /1 godz. 

 

MAŁA HALA SPORTOWA 

 
okres 

pon.- pt. sob.-niedz. 

godz. 800 – 2200 godz. 800 – 2200 
 

udostępnienie hali dla osób 
fizycznych / grupy rekreacyjne 

 

 
zajęcia sportowe 

 
42,00 zł. /1 godz. 30,00 zł. /1 godz. 

 

udostępnienie hali dla klubów 
sportowych, stowarzyszeo  

 

 

treningi / zajęcia 
sportowe 

 

30,00 zł. /1 godz. 30,00 zł. /1 godz. 

udostępnienie hali do gry w tenisa 
stołowego 

 

zajęcia sportowe 
 

24,00 zł. /1 godz. 24,00 zł. /1 godz. 

 

1. Kluby które będą korzystad z większej ilości godzin w miesiącuz dużej hali otrzymają : 

 zniżkę 10 % za korzystanie powyżej 5 godzin w miesiącu 

 zniżkę 20 % za korzystanie powyżej 10 godzin w miesiącu 

 zniżkę 30 % za korzystanie powyżej 15 godzin w miesiącu 

 zniżkę 40 % za korzystanie powyżej 25 godzin w miesiącu 

 zniżkę 50 % za korzystanie powyżej 30 godzin w miesiącu 

2. Płatnośd za wynajem hali sportowej tylko gotówką lub przelewem zgodnie z umową.  

3. Istnieje możliwośd wynajęcia hali sportowej do innych celów wg ceny umownej. 

4. Dyrektor może wprowadzid akcje promocyjne zmieniające cennik w celu podniesienia frekwencji oraz 

przychodów. 

5. Dyrektor może w uzasadnionych przypadkach udzielid zniżki od ustalonych cen. 

6. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności marketingowej i zarobkowej bez zgody 

Dyrektora MOSIR. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          Dyrekcja MOSiR 

                                                                                                                                                           Jasło 


