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WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ 

USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OD MAJA 2022 R 

 

I. HALA SPORTOWA IM. A. GRUBBY 

Lp. Nazwa usługi Opis usługi Czas korzystania Osoby uprawnione Cena brutto 

1. Wejście jednorazowe Wynajem 

całej 

powierzchni 

boisk na hali z 

1 szatnią 

60 min. w okresie 
od X do IV 

 
200,00 zł 

60 min. w okresie 
od V do IX 

190,00 zł 

2. Wejście jednorazowe Wynajem 

całej 

powierzchni 

boisk na hali z 

1 szatnią 

60 min. w okresie 
od X do IV 

Kluby, 

stowarzyszenia         

i organizacje 

pozarządowe  

ze Starogardu 

180,00 

60 min. w okresie 
od V do IX 

170,00 

3. Wejście jednorazowe Wynajem 1/3 

powierzchni 

boisk na hali z 

1 szatnią 

60 min. w okresie 
od X do IV 

 
80,00 zł 

60 min. w okresie 
od V do IX 

75,00 zł 

4. Wejście jednorazowe Wynajem 1/3 

powierzchni 

boisk na hali z 

1 szatnią 

60 min. w okresie 
od X do IV 

Kluby, 

stowarzyszenia         

i organizacje 

pozarządowe  

ze Starogardu 

70,00 zł 

60 min. w okresie 
od V do IX 

65,00 zł 

5. Wejście jednorazowe ulgowe Wynajem 

całej 

powierzchni 

boisk na hali z 

1 szatnią 

60 min. w okresie 
od X do IV 

 

Dzieci i młodzież 

do 21 roku życia 

oraz studenci do 26 

roku życia, emeryci 

i renciści 

130,00 zł 

60 min. w okresie 
od V do IX 

120,00 zł 

6. Wejście jednorazowe ulgowe Wynajem 1/3 

powierzchni 

boisk na hali z 

1 szatnią 

60 min. w okresie 
od X do IV 

55,00 zł 

60 min. w okresie 
od V do IX 

50,00 zł 

7. Wejście jednorazowe Wynajem holu 

na hali 
60 min. 

 
75,00 zł 

8. Wejście jednorazowe Wynajem 

salki 

konferencyjnej 

Wejście do max. 4 

godzin 
Kluby, 

stowarzyszenia         

i organizacje 

pozarządowe  

ze Starogardu  

50,00 zł 

9. Wejście jednorazowe Wynajem 

salki 

konferencyjnej 

60 min. 
 

40,00 zł 

10. Wyłożenie wykładzin 

gumowych na całej 

Rozwinięcie i 

zwinięcie 

wykładzin 

  
800,00 zł 
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powierzchni boisk  

na hali 

11. Wyłożenie wykładzin 

gumowych na mecz 

Rozwinięcie i 

zwinięcie 

wykładzin 

  
350,00 zł 

12. Rozstawienie trybun 

rozkładanych na 4 strony hali 

Montaż i 

demontaż 

trybun 

  
380,00 zł 

13. Przezbrojenie hali (zmiana 

dyscypliny sportowej) 

Wymiana 

urządzeń 

sportowych 

(bramki, 

słupki, kosze, 

stoliki 

sędziowskie, 

itp) 

  
120,00 zł 

14. Obsługa elektronicznej tablicy 

wyników na hali 

 
60 min. 

 
100,00 zł 

15. Montaż i demontaż 

dodatkowych reklam oraz 

innych elementów wystroju 

wewnętrznego wg potrzeb 

zleceniodawców na hali z 

wykorzystaniem podnośnika 

 
osobogodzina 

 
160,00 zł 

16. Montaż i 
demontaż dodatkowych 

reklam oraz innych elementów 

wystroju wewnętrznego wg 

potrzeb zleceniodawców na 

hali 

 
osobogodzina 

 
50,00 zł 

17. Wynajem hali na wydarzenia 

inne niż sportowe wraz  

z przezbrojeniem 

 
1 dzień 

 
4 500,00 zł 

18. Prysznic dla osób 

korzystających                        

 z obiektów sportowych 

 
Jednorazowe wejście 

dla 1 osoby (w miarę 

dostępności) 

 
10,00 zł 

19. Szatnia sportowa  

dla grupy 

 
Dodatkowy wynajem 

szatni 

 
50,00 zł 

20. Szatnia w holu 

dla widzów 

 
1 osoba 

 
2,00 zł. 

 

 

II. HALA SPORTOWA IM. G. PODOLSKIEGO 

Lp

. 

Nazwa usługi Opis usługi Czas korzystania Osoby uprawnione Cena brutto 

1. Wejście jednorazowe Wynajem dużej sali   

z 1 szatnią  

45 min.  

w 

 
100,00 zł 
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okresie                  

od X do IV 

45 min.  

w 

okresie                    

od V do IX 

90,00 zł 

2. Wejście jednorazowe Wynajem dużej sali z 1 

szatnią   
45 min. W okresie 

od X do IV 
Kluby, 

stowarzyszenia   

i organizacje 

pozarządowe  

ze Starogardu 

90,00 zł 
 

 

80,00 zł 

45 min. w 

okresie                    

od V do IX 

3. Wejście jednorazowe Wynajem salki 

akrobatycznej lub 

zapaśniczej z 1 szatnią 

45 min. w 

okresie                  

od X do IV 

 
80,00 zł 

 

 

70,00 zł 
45 min. w 

okresie                    

od V do IX 

4. Wejście jednorazowe Wynajem salki 

akrobatycznej               

2 z 1 szatnią 

45 min. Kluby, 

stowarzyszenia   

i organizacje 

pozarządowe  

ze Starogardu, 

szkoły 

ponadpodstawowe 

60,00 zł, 

5. Wejście jednorazowe Wynajem 1 salki 

bocznej (akrobatyczna 

lub zapaśnicza) na cele 

inne niż sportowe 

60 min. 
 

90,00 

6. Wyłożenie wykładzin 

gumowych na mecz 
Rozwinięcie i 

zwinięcie wykładzin 

  
200,00 zł. 

7. Wyłożenie wykładzin na 

całej powierzchni boiska 
Rozwinięcie i 

zwinięcie wykładzin 

  
400,00 zł 

8. Prysznic dla osób 

korzystających                    

    z obiektów sportowych 

 
Jednorazowe 

wejście dla   

1 osoby (w miarę 

dostępności) 

 
10,00 zł 

9. Szatnia sportowa  

dla grupy 

 
Dodatkowy   

wynajem szatni 

 
50,00 zł 

10. Wejście jednorazowe 
do 5 osób 

Wynajem sauny  

z prysznicem 
60 min.  

 
60,00 zł 

11. Wejście jednorazowe 
od 6 do 10 osób 

Wynajem sauny  

z prysznicem 
60 min. 

 
80,00 zł 
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III. STADION WŁÓKNIARZ IM. K. KROPIDŁOWSKIEGO 

Lp. Nazwa usługi Opis usługi Czas 

korzystania 
Osoby uprawnione Cena brutto 

1. Wejście 

jednorazowe 
Wynajem płyty głównej 

stadionu   

na mecz 

1 mecz   
 

320,00 zł 

2. Wejście 

jednorazowe 
Wynajem płyty głównej 

stadionu   

na mecz 

1 mecz Kluby, 

stowarzyszenia                 

i organizacje pozarządowe  

ze Starogardu 

190,00 zł 

3. Wejście 

jednorazowe 
Wynajem płyty małego 

boiska na mecz 
1 mecz 

 
140,00 zł 

4. Wejście 

jednorazowe 
Wynajem płyty małego 

boiska na mecz 
1 mecz Kluby, 

stowarzyszenia                 

 i organizacje pozarządowe  

ze Starogardu 

120,00 zł 

5. Wejście 

jednorazowe 
Wynajem 2 kwater 

stadionu na trening 
60 min. w 

okresie od IX 

do VI 

 
120,00 zł 

60 min. w 

okresie   

od VII-VIII 

80,00 zł 

6. Wejście 

jednorazowe 
Wynajem 2 kwater stadionu 

na trening (jedna grupa) 
60 min. Kluby, stowarzyszenia  

i organizacje pozarządowe  

ze Starogardu 

80,00 zł 

7. Wejście 

jednorazowe 
Wynajem 1 

kwatery stadionu na trening 

(jedna grupa) 

60 min. w 

okresie od IX 

do VI 

 
100,00 

60 min. w 

okresie od VII 

doVIII 

65,00 zł 

8. Wejście 

jednorazowe 
Wynajem 1 kwatery   na 

trening stadionu (jedna 

grupa) 

60 min. Kluby, stowarzyszenia  

i organizacje pozarządowe 

ze Starogardu 

65,00 zł 

9. Wejście 

jednorazowe 
Wynajem płyty małego 

boiska na turnieje piłkarskie 
 (z wymalowaniem linii) 

60 min. Kluby, stowarzyszenia  

i organizacje pozarządowe 

ze Starogardu 

80,00 zł 

10. Wejście 

jednorazowe 
Wynajem płyty małego 

boiska na turnieje piłkarskie 

(bez wymalowania linii) 

60 min. Kluby, stowarzyszenia  

i organizacje pozarządowe 

ze Starogardu 

60,00 zł 
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IV. BOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ 

Lp. Nazwa usługi Opis usługi Czas 

korzystania 
Osoby uprawnione Cena 

brutto 

1. Wejście 

jednorazowe  

Wynajem 

boiska na 

trening z 1 

szatnią 

60 min. 
 

180,00 zł 

2.  Wejście 

jednorazowe 
 Wynajem 

boiska na 

trening z 1 

szatnią 

60 min. Kluby, stowarzyszenia  

i organizacje pozarządowe ze Starogardu 
160,00 zł  

3. Wejście 

jednorazowe 
 Wynajem 

boiska na mecz 

(sparing) 

mecz 
 

300,00 zł 

4. Wejście 

jednorazowe 

ulgowe 

Wynajem 

boiska na 

trening z 1 

szatnią 

60 min.  Dzieci i młodzież do 21 roku życia oraz 

studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści 

oraz dla wszystkich w m-cach   VII i VIII. 

120,00 zł 

5. Wejście 

jednorazowe 
ulgowe 

Wynajem 

boiska na mecz 

(sparing) 

mecz 200,00 zł 

 

 

V. BOISKO AKRYLOWE 

Lp. Nazwa usługi Opis usługi Czas 

korzystania 
Osoby uprawnione Cena 

brutto 

1. Wejście 

jednorazowe 
 Wynajem boiska do 

piłki ręcznej  

60 min. 
 

30,00 zł 

2. Wejście 

jednorazowe 
 Wynajem boiska do 

piłki koszykowej 
60 min. 

 
20,00 zł 

3. Wejście 

jednorazowe 
Wynajem boiska do 

piłki siatkowej 
60 min. 

 
25,00 zł 

4. Wejście 

jednorazowe 
Wynajem 1 kortu 60 min. 

 
20,00 zł 

5. Wejście 

jednorazowe 
Karnet miesięczny 
(przy wykupieniu min. 

4 wejść) na wynajęcie 1 

kortu 

60 min. 
 

15,00 zł 

6. Wejście 

jednorazowe 

ulgowe 

Wynajem 1 kortu 60 min. Dzieci i młodzież do 21 roku życia 

oraz studenci do 26 roku życia, 

emeryci i renciści 

12,00 zł 

7. Wejście 

jednorazowe 
Wynajem 1 kortu dwa 

razy w miesiącu 
60 min. Posiadacz Starogardzkiej Karty 

Dużej Rodziny 
10,00 zł 
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8. Wejście 

jednorazowe 
Wynajem całego 

kompleksu boisk 

akrylowych 

60 min. 
 

60,00 zł 

 

 

VI. KORTY TENISOWE 

Lp. Nazwa usługi Opis usługi Czas 

korzystania 
Osoby uprawnione Cena 

brutto  

1. Wejście jednorazowe Wynajem 1 kortu 60 min. 
 

20,00 zł 

2. Wejście jednorazowe  Karnet miesięczny 
 (min. 4 wejścia) na 

wynajęcie 1 kortu 

60 min. 
 

15,00 zł 

3. Wejście jednorazowe 

ulgowe 
Wynajem 1 kortu 60 min. Dzieci i młodzież do 21 roku 

życia oraz studenci do 26 roku 

życia, emeryci i renciści 

12,00 zł 

4. Oświetlenie kortu Oświetlenie kortu 60 min. 
 

20,00 zł 

 

 

 

VII. ŚCIANKA WSPINACZKOWA 

Lp. Nazwa usługi Opis usługi Czas korzystania Osoby uprawnione Cena brutto 

1. Bilet jednorazowy 

normalny 
Wstęp na ściankę   Wejście w dni 

powszednie do 

16.00/ 

po godz. 16.00 

oraz w soboty, 

niedziele  

 i święta przez cały 

dzień  

 
10,00 zł/ 

15,00 zł 

 

2.  Bilet jednorazowy 

ulgowy  

Wstęp na ściankę Wejście w dni 

powszednie do 

godz. 16.00/  

 po godz. 16.00 

oraz 

w soboty, niedziele 

i święta przez cały 

dzień 

 
Dzieci i młodzież do 21 roku 

życia oraz studenci do 26 

roku życia, emeryci i renciści 

8,00 zł/ 
10,00 zł 

 

 

3. Wstęp na ściankę Wstęp na ściankę Wejście w dni 

powszednie do 

godz. 16.00 

Klasy szkół spoza 

Starogardu Gd. 
6,00 zł 

 

4. Wejście 

jednorazowe 
Wstęp na ściankę  Wejście dwa razy 

w miesiącu 
Posiadacz Starogardzkiej 

Karty Dużej Rodziny 
5,00 zł 

wejścia bez 

ograniczeń 

 

5. Karnet 10 wejść - 

normalny 
Wstęp na ściankę Wejście w dni 

powszednie i 

święta przez cały 

dzień 

 
120,00 zł 
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6. Karnet 10 wejść - 

ulgowy 
Wstęp na ściankę Wejście w dni 

powszednie i 

święta przez cały 

dzień 

Dzieci i młodzież do 21 roku 

życia oraz studenci do 26 

roku życia, emeryci i renciści 

80,00 zł 

 

7. Karnet miesięczny – 

normalny 
Wstęp na ściankę ważny 31 dni od 

daty wystawienia 

 
90,00 zł  

8. Karnet miesięczny - 

ulgowy 
Wstęp na ściankę ważny 31 dni od 

daty wystawienia 
Dzieci i młodzież do 21 roku 

życia oraz studenci do 26 

roku życia, emeryci i renciści 

65,00 zł 
 

9. Asekuracja Korzystanie z 

asekuracji operatora 

ścianki 

wspinaczkowej 

60 min. 
 

15,00 zł 

 

10. Wynajęcie ściany Wynajem całej ściany 

na wyłączność 
60 min. 

 
150,00 zł  

11. Starter - 1 wejście z 

asekuracją 
Wejście w dni 

powszednie i święta 

  
10,00 zł  

 

VIII. LODOWISKO 

Lp. Nazwa usługi Opis usługi Czas 

korzystania 

Osoby uprawnione Cena brutto 

1. Bilet 

jednorazowy 

normalny 

Wstęp na 

lodowisko 
60 min. 

 
10,00 zł 

2. Bilet 

jednorazowy 

grupowy 

Wstęp na 

lodowisko 
60 min. Grupy zorganizowane powyżej 10 osób 

szkół ponadpodstawowe (szkoły średnie i 

zawodowe) oraz szkoły spoza Starogardu 

Gd od pon. – pt.  do godz. 15.30 z 

wyłączeniem ferii zimowych 

5,00 zł 

3. Bilet 

jednorazowy 

ulgowy 

Wstęp na 

lodowisko 
60 min. Dzieci i młodzież do 21 roku życia oraz 

studenci do 26 roku życia, emeryci i 

renciści 

8,00 zł 

4.  Wejście 

jednorazowe 
Wstęp na 

lodowisko 
Dni 

powszednie 

do 15.30 

Publiczne Szkoły Podstawowe   ze 

Starogardu Gd. 
0,00 zł 

5. Wejście 

jednorazowe 
Wstęp na 

lodowisko               

60 min.  Posiadacz Starogardzkiej Karty Dużej 

Rodziny 
5,00 zł 

6. Bilet 

jednorazowy 
Wypożyczenie 

łyżew 
60 min. 

 
6,00 zł 

7. Bilet 

jednorazowy 
Wypożyczenie 

kasku 
60 min. 

 
2,00 zł 

8.. Bilet 

jednorazowy 
Szatnia –1 osoba  60 min. 

 
2,00 zł 
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9. Bilet 

jednorazowy 

grupowy 

Wstęp na 

lodowisko po  
ostatniej godzinie 

wejść   

60 min. Grupy zorganizowane  320,00 zł 

 

IX. SCENA 
Lp. Nazwa usługi Opis usługi Czas 

korzystania 

Osoby 

uprawnione 

Cena  

brutto 

1. Wynajem sceny 80m2 

(podesty 40 szt.) 
Montaż i demontaż sceny 

(podestów) bez kosztów 

transportu  

1 dzień 
 

1 500,00 

zł 

2. Wynajem sceny 

(podestów) na hali 

OSiR  

Montaż i demontaż sceny 

(podestów) 
1 dzień 

 
1 400,00 

zł 

3. Wynajem sceny 80m2 

(podesty 40 szt.) 
Montaż i demontaż sceny 

(podestów)z kosztami transportu 

na terenie miasta 

1 dzień 
 

1 600,00 

zł 

 

 

 

X. SCENA MOBILNA 
Lp. Nazwa usługi Opis usługi Czas 

korzystania 
Uprawnieni Cena 

brutto 
1. Wynajem sceny 

mobilnej  
Montaż i demontaż 
sceny mobilnej bez 

kosztów transportu  

1 dzień 
 

2 800,00 
zł 

2. Wynajem sceny 

mobilnej z jednym 

skrzydłem 

dźwiękowym  

Montaż i demontaż 

sceny mobilnej bez 

kosztów transportu 

1 dzień 
 

3 500,00 

zł 

3. Wynajem sceny 

mobilnej z dwoma 

skrzydłami 

dźwiękowymi  

Montaż i demontaż 

sceny mobilnej bez 

kosztów transportu 

1 dzień 
 

4 000,00 

zł 

3.  Wynajem sceny 

mobilnej  

Montaż i demontaż 

sceny mobilnej bez 

kosztów transportu 

1 dzień Jednostki samorządu 

terytorialnego 

podlegające pod UM w 

Starogardzie Gdańskim 

1 000,00 

zł 

4. Wynajem sceny 

mobilnej wraz ze 

skrzydłami 

dźwiękowymi  

Montaż i demontaż 

sceny mobilnej bez 

kosztów transportu 

1 dzień Jednostki samorządu 

terytorialnego 

podlegające pod UM w 

Starogardzie Gdańskim 

1 500,00 

zł 

 
* Za każdy kolejny dodatkowy dzień udostępnienia sceny mobilnej cena wynosi 500,00 zł. 
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XI. URZĄDZENIA PNEUMATYCZNE 

Lp. Nazwa usługi Opis usługi Czas 

korzystania 
Cena brutto 

1. Wynajem bramy wraz z obsługą bez transportu Ustawienie i rozebranie 

bramy 
Do 3 godzin 550,00 zł 

Każda następna 120,00 zł 

2 Wynajem ścianki sponsorskiej wraz z obsługą 

bez transportu 
Ustawienie i rozebranie 

ścianki 
Do 3 godzin 550,00 zł 

Każda następna 120,00 zł 

 

XII. BASENY 

Lp. Nazwa usługi Opis usługi Czas 

korzystania 
Osoby uprawnione Cena brutto 

1. Bilet 

jednorazowy 

normalny 

Wstęp na basen dzienny/ 
po godz.16.00 

 
     14,00 zł/ 
     12,00 zł 

3. Bilet 

jednorazowy 

ulgowy 

Wstęp na basen dzienny/ 
po godz.16.00 

Dzieci od lat 4; oraz za okazaniem 

ważnej legitymacji uczniowie, 

studenci do 26 r.ż. oraz emeryci od 

60 roku życia 

12,00 zł/ 
     10,00 zł 

4. Bilet 

jednorazowy 

ulgowy 

Wstęp na basen dzienny/ 
po godz.16.00 

Dzieci do lat 4 – udokumentowany 

wiek dziecka                     i 

wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej 

1,00 zł/ 
        1,00 zł 

5. Bilet 

jednorazowy   

Wstęp na basen dzienny/ 
po godz.16.00 

Posiadacz Starogardzkiej Karty 

Dużej Rodziny 
10,00 zł/ 

      8,00 zł 

 Bilet 

jednorazowy 

rodzinny  

dla osoby 

dorosłej 

Wstęp na basen dzienny/ 
po godz.16,00 

 12,00 zł/ 
      10,00 zł 

 Bilet 

jednorazowy 

rodzinny  

dla dziecka 

Wstęp na basen dzienny/ 
od godz. 

16.00 

 10,00 zł/ 
8,00 zł 

6. Bilet 

jednorazowy 
grupowy 

Wstęp na basen dzienny/ 
po godz.16.00 

Powyżej 20 osób 10,00 zł/ 
8,00 zł 

13. Karnet 

normalny  
10 wejść na basen 

  
120,00 zł 

14. Karnet ulgowy 10 wejść na basen 
 

Dzieci od lat 4; oraz za okazaniem 

ważnej legitymacji uczniowie, 

studenci do 26 r.ż. oraz emeryci od 

60 roku życia 

90,00 zł 
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15. Parkowanie 

pojazdu 
Parkowanie 

pojazdu na 

miejscu 

campingowym 

doba 
 

40,00 zł+ 

+opłata za prąd 

i wodę 

* Bilet rodzinny - minimum 1 osoba dorosła + minimum 1 dziecko 

 
*Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z obiektów OSiR. Dokumentem      

potwierdzającym prawo do korzystania z w/w uprawnienia, jest legitymacja weterana lub 

weterana poszkodowanego. 

 
* Bilet promocyjny 1 zł – na działania organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 

  

  

 

 

 


