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Załącznik Nr 1. (do Zarządzenia Rektora nr 137/11/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia                    

i wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych PWSZ                               

w Sulechowie) 

 

Cennik za korzystanie z obiektów sportowo - rekreacyjnych PWSZ              

w Sulechowie. 
 

I. Zespół boisk. 

1. Korty tenisowe. 

    Wejście jednorazowe: 

a) 1 godz. – 10.00 zł za 1 kort, oświetlenie naturalne, 

b) 1 godz. – 15.00 zł za 1 kort, oświetlenie elektryczne. 

                       Abonamenty: 

a) karnet 4 wejścia (ważny 1 miesiąc)  - 35.00 zł. oświetlenie naturalne 

                                                           - 55.00 zł. oświetlenie elektr. 

b) karnet 8 wejść (ważny 2 miesiące)    - 60.00 zł. oświetlenie naturalne 

                                                           - 100.00 zł. ośw. elektr. 

                         Z kortu jednocześnie mogą korzystać maksymalnie 4 osoby. 

                         Po zakończeniu gry korzystający obowiązkowo szczotkują kort!    

2. Boisko wielofunkcyjne: 

a) 1 godz. (60 min.) – 10.00 zł. oświetlenie naturalne, 

b) 1 godz. (60 min.) – 15.00 zł. oświetlenie elektryczne. 

3. Boisko do siatkówki plażowej: 

                               -  za udostępnienie boiska wraz z siatkami i liniami -  10.00 zł./godz. 

4. Minigolf: 

- za udostępnienie torów i sprzętu (kij + piłeczka) – 5.00 zł./os. 

Za zniszczenie/zgubienie kija (Wilson) będzie pobierana opłata                                   

w wysokości 100.00 zł. 

                      Za zniszczenie/zgubienie piłeczki będzie pobierana opłata w wysokości 15.00zł. 

5. Boulle: 

-  za udostepnienie toru i sprzętu (zestaw kul do gry dla dwóch osób)       

                                                                                       - 5.00 zł./godz. 

                      Za zgubienie/zniszczenie sprzętu będzie pobierana opłata w wysokości 20.00 zł. 
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II. Sala sportowa. 

                Udostępnienie sali gimnastycznej wraz z zapleczem (szatnie, sanitariaty, media) 

                                    - 40.00 zł. za jedną godzinę (60 minut). 

III. Siłownia. 

                        Wejście jednorazowe - 6.00 zł. za osobę. 

Abonamenty: 

a) karnet 4 wejścia (ważny 1 miesiąc) - 20.00 zł. za osobę, 

b) karnet 8 wejść (ważny 2 miesiące)  - 32.00 zł. za osobę. 

Wszystkie podane ceny są kwotami brutto. 

 

Uwagi: 

 Maksymalny czas jednego wejścia do siłowni wynosi 90 minut. 

 Jednocześnie w siłowni może przebywać maksymalnie 12 osób. 

 Grupy sportowe zorganizowane (kluby sportowe, szkoły) mogą korzystać z siłowni                        

po uzgodnieniu terminów i wysokości opłaty z kierownikiem SWF. 

 Kluby sportowe działające na terenie Sulechowa, na zasadzie wzajemności, mogą być 

zwolnione z opłat za korzystanie z obiektów sportowych. 

 Członkowie KU AZS mogą nieodpłatnie korzystać z siłowni i pozostałych obiektów  

w wymiarze dwóch wejść tygodniowo. 

 Studenci i pracownicy PWSZ w Sulechowie – członkowie KU AZS mogą 

nieodpłatnie korzystać z siłowni i innych obiektów  w wymiarze trzech wejść 

tygodniowo. 

 Sala gimnastyczna może być udostępniona wyłącznie zorganizowanym grupom 

sportowo – rekreacyjnym tj. sekcjom KU AZS PWSZ w Sulechowie, innym klubom 

sportowym, szkołom, szkołom tańca itp.  

 Wszystkie osoby nieodpłatnie korzystające z kortów tenisowych (grające 

jednocześnie) muszą być członkami KU AZS PWSZ w Sulechowie. 

 Opłaty można wnosić gotówką w kwesturze Uczelni  wejście D  pok. nr 102             

lub przelewem na konto Uczelni nr 17 1500 1810 1218 1002 7558 0000                                   

tytuł opłaty: za korty/ boisko/siłownię/salę gimnastyczną.  

 

REKTOR  

PWSZ w SULECHOWIE 
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