
 
 

ZARZĄDZENIE NR 2329/2021 
PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 

z dnia 9 sierpnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.), uchwały Nr 192/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 lutego 2008 r. 
w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnień do stanowienia o wysokości opłat za korzystanie 
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Pszczelnik” oraz Pływalnię Miejską w Siemianowicach Śląskich,  Zarządzenia Nr 2208/2021 Prezydenta 
Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, Zarządzenia Nr 1840/2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
z dnia 24.02.2014 r. w sprawie wzoru porozumienia oraz formularza zgłoszeń dla podmiotów jako partnerów 
wyrażających chęć włączenia się w realizację Programu „Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” oraz 
Zarządzenia Nr 1031/2015 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30.12.2015 r. w sprawie: 
wprowadzenia wzoru porozumienia oraz formularza zgłoszenia dla podmiotów jako partnerów wyrażających 
chęć włączenia się  w realizację Programu „Siemianowicka Karta Seniora 60+" 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” 
w Siemianowicach Śląskich. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie. 

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

   

Prezydent Miasta 
 
 

Rafał Piech 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 sierpnia 2021 r.

Poz. 5314



CENNIK 
korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich

Obiekty położone w Parku „Pszczelnik”

NAZWA OBIEKTU SPORTOWEGO CENA za godz.

Teren rekreacyjny  - wynajęcie na organizację imprezy 500,00 zł

Salka rekreacyjna 30,00 zł

Boisko do siatkówki plażowej
(nie obowiązuje w sezonie letnim przy zakupie biletu na basen)

5,00 zł

NAZWA OBIEKTU SPORTOWEGO CENA za godz.

Hala sportowa Park „Pszczelnik”  100,00 zł

Hala sportowa Park „Pszczelnik” (lipiec i sierpień do godz. 19.00 bez oświetlenia) 60,00 zł

Hala sportowa Park „Pszczelnik”  w przypadku najmu na co najmniej 11 godzin 
w miesiącu

61,50 zł

Hala sportowa Park „Pszczelnik” – zajęcia sportowe: 
a) kluby sportowe z Siemianowic Śląskich
b) szkoły z Siemianowic Śląskich

4,50 zł
3,50 zł

NAZWA OBIEKTU SPORTOWEGO CENA za godz.

Boisko główne Park „Pszczelnik” 300,00 zł

Boisko główne – zajęcia sportowe: 
a) kluby sportowe z Siemianowic Śląskich
b) szkoły z Siemianowic Śląskich

4,50 zł 
11,00 zł

NAZWA OBIEKTU SPORTOWEGO CENA za godz.

Boisko treningowe 60,00 zł

Boisko treningowe –  zajęcia sportowe:
a) kluby sportowe z Siemianowic Śląskich
b) szkoły z Siemianowic Śląskich

1,00 zł 
3,00 zł

CENA  za godz.

Wanna solankowa – Kluby sportowe z Siemianowic Śląskich 21,00 zł

Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią: 

  CENA za godz.

Zajęcia sportowe – kluby sportowe z Siemianowic Śląskich (całe boisko) 3,00 zł 

Zajęcia sportowe – kluby sportowe z Siemianowic Śląskich (1/2 boiska) 2,10 zł 

Załącznik do zarządzenia Nr 2329/2021

Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

z dnia 9 sierpnia 2021 r.
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Mecze, turnieje, sparingi – kluby sportowe z Siemianowic Śląskich (całe boisko) 4,50 zł 

Mecze, turnieje, sparingi – kluby sportowe z Siemianowic Śląskich (1/2 boiska) 4,00 zł 

Szkoły z Siemianowic Śląskich 5,00 zł

Pozostali użytkownicy (całe boisko z szatnią) 200,00 zł 

Pozostali użytkownicy (1/2 boiska z szatnią) 130,00 zł 

Pozostali użytkownicy (całe boisko bez szatni) 160,00 zł

Pozostali użytkownicy (1/2 boiska bez szatni) 120,00 zł 

Cena za korzystanie z oświetlenia:

CENA za godz. 

Kluby sportowe z Siemianowic Śląskich (całe boisko) 20,00 zł

Kluby sportowe z Siemianowic Śląskich (1/2 boiska) 10,00 zł 

Pozostali użytkownicy (całe boisko) 50,00 zł

Pozostali użytkownicy (1/2 boiska) 25,00 zł

Siłownia:

Nazwa Usługi

CENA 

Krajowa Karta Dużej 
Rodziny 
Siemianowicka
Karta Rodzinna 
3 i więcej
Siemianowicka 
Karta Seniora 60+

Jednorazowe wejście / osobę – bilet normalny 5,00 zł    2,50 zł

Karnet  (1 miesiąc) Młodzież do lat 18, Studenci 37,00 zł

Karnet  (1 miesiąc)  normalny 47,00 zł 23,50 zł

Karnet  (3 miesiące) Młodzież do lat 18, Studenci 78,00 zł

Karnet  (3 miesiące) normalny 115,00 zł 57,50 zł

Najem siłowni na godzinę 45,00 zł

Najem siłowni na godzinę przez Kluby sportowe z Siemianowic 
Śląskich

6,60 zł

Boisko wielofunkcyjne w Parku Pszczelnik:
Najem (poza sezonem zimowym)

Bilety indywidualne CENA / godz.

Kluby sportowe z miasta Siemianowice Śląskie * 1,50 zł 

Pozostałe grupy zorganizowane * 30,00 zł

Oświetlenie 10,00 zł
(*Wejście na boisko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)  
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Korty tenisowe:

Dzień  tygodnia Godzina wynajmu Bilet

CENA godz. za kort
Krajowa Karta 
Dużej Rodziny
Siemianowicka
Karta Rodzinna 3 
i więcej”
Siemianowicka 
Karta Seniora 60+

Poniedziałek – piątek 8.00 – 14.00 normalny 14,00 zł 7,00 zł

Poniedziałek – piątek od 14.00  do zmroku normalny 20,00 zł 10,00 zł

Sobota od 8.00  do zmroku normalny 18,00 zł 9,00 zł

Niedziela i  święta 8.00 – 14.00 normalny 18,00 zł 9,00 zł

Niedziela i święta od 14.00 do zmroku normalny 14,00 zł 7,00 zł

Poniedziałek - niedziela 
i święta

8.00  do zmroku ulgowy - do 18 lat 14,00 zł

Poniedziałek - niedziela 
i święta

gra 0,5 godziny normalny 11,00 zł 5,50 zł

Poniedziałek - niedziela 
i święta

przy sztucznym świetle normalny 29,00 zł 14,50 zł

Poniedziałek - niedziela 
i święta

przy sztucznym świetle 
gra 0,5 godziny

normalny 16,00 zł 8,00 zł

W okresie wakacji letnich 8.00  do zmroku ulgowy - do 18 lat 10,00 zł

Poniedziałek – piątek 8.00 – 14.00
ulgowy
emeryci, renciści

10,00 zł

Poniedziałek - niedziela 
i święta

8.00 – 14.00
prowadzenie 
szkolenia, nauki 
gry

19,00 zł

Poniedziałek - niedziela 
i święta

od 14.00  do zmroku
prowadzenie 
szkolenia, nauki 
gry

24,00 zł

Poniedziałek - niedziela 
i święta

przy sztucznym świetle
prowadzenie 
szkolenia, nauki 
gry

34,00 zł

Cena  Krajowa Karta Dużej Rodziny „Siemianowicka Karta Rodzinna  3 i więcej oraz Siemianowicka Karta 
Seniora 60+ obowiązuje kiedy wszyscy użytkownicy kortów posiadają kartę zniżkową.

Pokoje gościnne:

NAZWA 
CENA 
(doba/os)

Grupy zorganizowane 
(sportowe)
CENA (doba/os)

Pokoje gościnne 46,00 zł 35,00 zł 

Apartament 225,00 zł 180,00 zł
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Basen otwarty Park Pszczelnik:

Bilety indywidualne 

CENA (dz./os)
Krajowa Karta Dużej 
Rodziny

Siemianowicka
Karta Rodzinna 
3 i więcej

Siemianowicka 
Karta Seniora 60+

Dzieci do lat 7 wstęp wolny wstęp wolny

Ulgowy 4,50 zł 

Normalny 7,00 zł   3,50 zł

Popołudniowy od godziny 15.00 3,50 zł 

Grupy zorganizowane pow. 15 osób (opiekun grupy ma 
wstęp wolny)

3,50 zł 

Wakacyjny – wybrany dzień tygodnia. 
(Młodzież ucząca się z Siemianowic Śląskich – za 
okazaniem ważnej legitymacji szkolnej)

2,00 zł 

Bilet ulgowy przysługuje młodzieży szkolnej oraz studentom w wieku do lat 26 za okazaniem legitymacji 
szkolnej lub studenckiej, rencistom, emerytom (za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, 
emerytury).
Bilet ulgowy przysługuje osobom z niepełnosprawnością (za okazaniem ważnej legitymacji) oraz opiekunowi. 
Osoby niepełnosprawne na wózkach, korzystają z basenu na zasadach biletu ulgowego, natomiast opiekun 
osoby niepełnosprawnej na wózku ma – wstęp wolny.
Weteran i weteran poszkodowany korzysta nieodpłatnie z hali sportowej, siłowni oraz basenu kąpielowego, 
zgodnie z Ustawą o weteranach. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień jest 
legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.

SPRZĘT CENA (dzień)

Namiot 3 m x 3 m 62,00 zł

Namiot 3 m x 6 m 124,00 zł

Nagłośnienie małe (przenośne) 40,00 zł

Nagłośnienie do 1000 Watów 123,00 zł

Płotki zaporowe (lekkie) 25,00 zł/szt.

NAZWA CENA (dzień)

Salka konferencyjno – bankietowa z zapleczem 500,00 zł 

Salka konferencyjno – bankietowa bez zaplecza 250,00 zł 

Bieżnia w Parku Pszczelnik:

Bilety CENA / godz.

Klienci indywidualni * bezpłatnie

Szkoły z Siemianowic Śląskich *   3,50 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 5314



Kluby sportowe z Siemianowic Śląskich * 1,50 zł 

Pozostałe grupy * 50,00 zł 

Imprezy i zawody sportowe 150,00 zł 

* (W trakcie rozgrywania meczów piłkarskich oraz innych imprez uzgodnionych z MOSiR „Pszczelnik” 
korzystanie z bieżni jest niemożliwe)

Lodowisko w Parku Pszczelnik:

Bilety indywidualne 

CENA (45 min./os)
Krajowa Karta Dużej 
Rodziny
Siemianowicka Karta 
Rodzinna 
3 i więcej
Siemianowicka 
Karta Seniora 60+

Dzieci w  wieku do lat 7 wstęp wolny wstęp wolny

Normalny 4,00 zł   2,00 zł

Ulgowy 2,00 zł 

Grupy szkolne z Siemianowic Śląskich z opiekunem (w godz.
od 10.00 do 15.00)

1,00 zł 

Wypożyczenie łyżew 2,50 zł 

Ostrzenie łyżew 7,00 zł

Najem tafli lodowiska (60 min.) 250,00 zł

Bilet ulgowy przysługuje młodzieży szkolnej oraz studentom w wieku do lat 26 za okazaniem legitymacji 
szkolnej lub studenckiej, rencistom, emerytom (za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, 
emerytury).
Bilet ulgowy przysługuje osobom z niepełnosprawnością (za okazaniem ważnej legitymacji) oraz opiekunowi. 
Najem powierzchni reklamowej na obiektach w Parku Pszczelnik 10,00 zł za 1m2  na miesiąc.
Najem powierzchni reklamowej (o pow. co najmniej 25 m2) na widowni boiska głównego, piłkarskiego 
w Parku Pszczelnik 1,00 zł za 1m2  na miesiąc.
Dzierżawa powierzchni pod automaty sprzedające zimne, ciepłe napoje oraz inne art. spożywcze 165,00 zł
za 1m2 na miesiąc.

Kompleks Sportowy „Siemion” w Siemianowicach Śląskich przy ul. Olimpijskiej

  CENA za godz.

Hokej na trawie 115,00 zł

Inne dyscypliny 210,00 zł

Zajęcia sportowe - kluby sportowe z Siemianowic Śląskich 1,80 zł 

Szkoły z Siemianowic Śląskich 3,00 zł

Mecze, turnieje, sparingi - kluby sportowe z Siemianowic Śląskich 3,30 zł 
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Ceny za korzystanie ze sztucznego oświetlenia:

CENA za godz. 

Dla klubów sportowych z Siemianowic Śląskich

Oświetlenie treningowe – I poziom 47,00 zł

Oświetlenie treningowe – I poziom (dwa słupy) 30,00 zł 

Oświetlenie meczowe – II poziom 112,00 zł

Oświetlenie meczowe (TV) – III poziom 202,00 zł

Dla klubów sportowych spoza miasta Siemianowice Śląskie

Oświetlenie treningowe – I poziom 81,00 zł

Oświetlenie meczowe – II poziom 113,00 zł

Oświetlenie meczowe (TV) – III poziom 268,00 zł

Najem powierzchni reklamowej na Kompleksie Sportowym „Siemion” 10,00 zł za 1m2 na miesiąc.
Dzierżawa powierzchni pod automaty sprzedające zimne, ciepłe napoje oraz inne art. spożywcze 165,00 zł
za 1m2 na miesiąc.

Hala Tenisowa w Siemianowicach Śląskich przy ul. Aleja Młodych

Dzień  tygodnia Godzina wynajmu

CENA godz.

Krajowa Karta Dużej Rodziny

Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej

Siemianowicka Karta Seniora 60+

Poniedziałek – piątek 6.00 – 15.00 40,00 zł 20,00 zł

Poniedziałek – piątek 15.00 – 22.00 50,00 zł 25,00 zł

Sobota – niedziela 6.00 – 22.00 50,00 zł 25,00 zł

Szkoły z Siemianowic Śląskich –poniedziałek – piątek   6.00 – 15.00 - 5,00 zł / godz.
Kluby sportowe z Siemianowic Śląskich – poniedziałek – piątek  15.00 – 22.00 - 4,50 zł / godz.
Cena  „Krajowa Karta Dużej Rodziny” „Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” oraz "Siemianowicka 
Karta Seniora 60+" obowiązuje kiedy wszyscy użytkownicy hali tenisowej posiadają kartę zniżkową.
Najem sauny  - 50,00 zł / godz.
Najem pomieszczenia bankietowego z zapleczem – 800,00 zł / dzień. 
Najem pomieszczenia bankietowego bez zaplecza – 600,00 zł / dzień. 
Najem powierzchni reklamowej 10,00 zł za 1m2 na miesiąc. 
Dzierżawa powierzchni pod automaty sprzedające zimne, ciepłe napoje oraz inne art. spożywcze 165,00 zł
za 1m2 na miesiąc.

Kompleks Sportowy „Michał” w Siemianowicach Śląskich przy ul. Orzeszkowej 1

CENNIK BASENU - BILETY INDYWIDUALNE
Poniedziałek – Piątek
do godz. 15.00 od godz. 15.00

Bilet 
ulgowy
(*)

Bilet
normalny

Krajowa Karta 
Dużej Rodziny

Bilet 
ulgowy
(*)

Bilet
normalny

Krajowa Karta 
Dużej Rodziny

Siemianowicka
Karta Rodzinna
3 i więcej

Siemianowicka
Karta Rodzinna
3 i więcej

 Siemianowicka 
 Karta Seniora 60+

Siemianowicka 
Karta Seniora 60+
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Cena za 
60 minut

4,50 zł 7,00 zł 3,50 zł 7,50 zł 10,00 zł 5,00 zł

Cena za 
120 minut

6,50 zł 10,00 zł 5,00 zł 11,50 zł 15,00 zł 7,50 zł

Dopłata 
za 1 minutę

0,10 zł 0,20 zł 0,10 zł 0,15 zł 0,20 zł 0,10 zł

Sobota, Niedziela i Święta

do godz. 15.00 od godz. 15.00
Przez cały 
dzień

Bilet
ulgowy
(*)

Bilet
normalny

Krajowa Karta 
Dużej Rodziny

Bilet
ulgowy
(*)

Bilet
normalny

Krajowa Karta 
Dużej Rodziny

Ulgowy
bilet
rodzinny 
(**)

Siemianowicka
Karta Rodzinna
3 i więcej

   
Siemianowicka
Karta Rodzinna 
3 i więcej

Siemianowicka 
Karta Seniora 
60+

Siemianowicka 
Karta Seniora 
60+

Cena za 
60 minut

7,50 zł 10,00 zł 5,00 zł 8,50 zł 11,00 zł 5,50 zł 8,00 zł

Cena za 
120 minut

11,50 zł 15,00 zł 7,50 zł 12,50 zł 16,00 zł 8,00 zł 13,00 zł

Dopłata 
za 1 minutę

0,15 zł 0,20 zł 0,10 zł 0,15 zł 0,20 zł 0,10 zł 0,15 zł

Do każdego zakupionego biletu na basen dodatkowo 10 min. (czas mierzony jest od momentu zakupu biletu)
1. Dzieci do lat 3 - wstęp wolny. 
2. Opłata za pierwszą godzinę pobytu jest pobierana z góry i nie podlega zwrotowi. 
3. Za pobyt w strefie basenowej oraz sauny i jacuzzi powyżej ustalonego limitu naliczana jest opłata 

wg cennika w oparciu o rzeczywisty czas z dokładnością do jednej minuty.
Nieodpłatnie z basenu mogą korzystać uczniowie klas II szkół podstawowych w ramach prowadzonych przez 
nauczycieli lub instruktorów lekcji wychowania fizycznego – 1 godzina tygodniowo dla poszczególnych 
oddziałów siemianowickich szkół podstawowych.
Weteran i weteran poszkodowany korzysta nieodpłatnie z hali sportowej oraz pływalni, zgodnie z Ustawą
o weteranach. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień jest legitymacja weterana lub 
weterana poszkodowanego.

Ulgowy bilet indywidualny dla dzieci i młodzieży uczącej się w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich, 
obowiązuje zgodnie z kalendarzem roku szkolnego MEN dla województwa śląskiego:

 pobyt 60 minut – dodatkowo 10 min. 3,00 zł (dopłata za 1 minutę – 0,05 zł)
 pobyt 120 minut – dodatkowo 10 min. 5,00 zł (dopłata za 1 minutę – 0,05 zł)

(*) Bilet ulgowy przysługuje młodzieży szkolnej oraz studentom w wieku do lat 26 za okazaniem legitymacji 
szkolnej lub studenckiej, rencistom, emerytom (za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, 
emerytury).
(*) Bilet ulgowy przysługuje osobom z niepełnosprawnością (za okazaniem ważnej legitymacji) oraz 
opiekunowi.
(**) Bilet rodzinny dla min. 3 osób: 2+1 / 1+2. w tym 1 osoba dorosła. Cena za 1 osobę.
Wynajem basenu pływackiego na 1 godz. dla Oddziału WOPR Siemianowice Śląskie z przeznaczeniem 
na działalność statutową - 10,00 zł  (obowiązuje tylko w okresie, kiedy Pływalnia Miejska jest nieczynna).
Wynajem 1 toru (jednego) pływackiego na 1 godz. – dla Zespołu Szkół Sportowych (klasa  o profilu pływanie) 
– 2,70 zł brutto. (2,50 zł netto) (obowiązuje tylko w okresie, kiedy basen szkolny jest nieczynny).
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CENNIK  BASENU – wejście dla 1 osoby     -       GRUPY ZORGANIZOWANE – BILETY ULGOWE

Cena Uczestnik

Dopłata za 1 minutę 0,10 zł

Cena za 60 minut + dodatkowo 10 minut 3,50 zł (3,24 zł netto) - uczeń szkolny, przedszkolny
- zajęcia w ramach wychowania         
fizycznegoCena za 120 minut + dodatkowo 10 minut 5,00 zł (4,63 zł netto)

Przez grupę zorganizowaną rozumie się – grupę min. 10 osobową (ustawiony system ESOK) wraz
z opiekunem, który ma wstęp wolny.
Na każde - max. 15 osób w grupie opiekun wchodzi na basen gratis.
Ulgowy bilet firmowy (ważny od poniedziałku do piątku za wyjątkiem godz. zarezerwowanych) w kwocie 7,10
zł za 70 min. oraz ulgowy bilet firmowy weekendowy (ważny w soboty, niedziele i święta) w kwocie 9,10 zł
za 70 min. (po przekroczeniu czasu dopłata w wysokości 0,15 zł).
Bilet na Ćwiczenia w wodzie (zajęcia wieczorne):

a. klienci indywidualni  - 10,00 zł
b. Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej  –  7,00 zł
c. Siemianowicka Karta Seniora 60+ / Krajowa Karta Dużej Rodziny  –  7,00 zł.

Bilet na Gimnastyka w wodzie (zajęcia poranne):
a.  klienci indywidualni  - 10,00 zł
b. Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej / Krajowa Karta Dużej Rodziny –  7,00 zł
c. Siemianowicka Karta Seniora 60+ / Słuchacze Uniwersytetu III Wieku –  4,00 zł

Przejście z basenu na saunę i jacuzzi: dodatkowa opłata (pobyt 1 minuty) 0,35 zł.
Przejście z sauny na basen: dodatkowa opłata (pobyt 1 minuty) 0,25 zł.
Bilet instruktorski – 15,00 zł / 1,5 godz. (dopłata za 1 min.  – 0,20 zł) (indywidualna lekcja nauki pływania)
Najem jednego toru pływackiego na 1 godz. dla podmiotów mających siedzibę lub oddział na terenie 
Siemianowic Śląskich wykonujących zadania w zakresie ratownictwa wodnego na podstawie zezwolenia 
wydanego przez właściwego ministra z przeznaczeniem na ich działalność statutową, utrzymujących się 
wyłącznie ze składek członkowskich lub dotacji i nie prowadzących działalności gospodarczej – 30,00 zł.
Wynajem basenu pływackiego na 1 godz. – 315,00 zł.
Wynajem basenu pływackiego, sauny i jacuzzi na 1 godz. – 610,00 zł.
Wynajem 1 toru (jednego) pływackiego na 1 godz. – nauka pływania, wodne formy rekreacji – 90,00 zł 
(potwierdzenie prowadzonej działalności – wpis do ewidencji gospodarczej).

KARTY ABONAMENTOWE

Przedmiot Oznaczenie
Koszt zakupu 
abonamentu

Rabat
Wartość na karcie 
abonamentowej

Max. ilość osób

Karta A  0 100 zł 100 zł 5

Karta A  1 90 zł 10 % 100 zł 5
Karta A  2 255 zł 15 % 300 zł 10

CENNIK  SAUNY  i  JACUZZI - BILETY  INDYWIDUALNE

Poniedziałek - Piątek Sobota, Niedziela i Święta
Bilet
Ulgowy (*)

Bilet
normalny

Siemianowicka 
Karta Seniora 60+

Bilet
Ulgowy (*)

Bilet
normalny

Siemianowicka 
Karta Seniora 60+

Cena za 30 
minut

7,20 zł 10,20 zł 5,10 zł 9,20 zł 12,20 zł 6,10 zł

Dopłata 
za 1 minutę

0,25 zł 0,35 zł 0,20 zł 0,30 zł 0,40 zł 0,20 zł

Cena za 60 
minut

11,20 zł 16,20 zł 8,10 zł 15,20 zł 20,20 zł 10,10 zł

Dopłata
za 1 minutę

0,20 zł 0,30 zł 0,20 zł 0,25 zł 0,35 zł 0,20 zł
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(*) Bilet ulgowy przysługuje młodzieży szkolnej oraz studentom do lat 26 za okazaniem legitymacji szkolnej 
lub studenckiej, rencistom, emerytom (za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, emerytury).
(*) Bilet ulgowy przysługuje osobom z niepełnosprawnością (za okazaniem ważnej legitymacji) oraz 
opiekunowi.

REZERWACJA SAUNY - GRUPY ZORGANIZOWANE

Poniedziałek – Piątek Sobota, Niedziela i święta

Cena za 60 minut 210,00 zł 250,00 zł 

Cena za 120 minut 360,00 zł 400,00 zł 

Grupa zorganizowana – maksymalnie 15 osób + 1 opiekun

REZERWACJA  SAUNY  - KLUBY SPORTOWE Z SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
Poniedziałek – Piątek Sobota, Niedziela i święta

Cena za 60 minut 170,00 zł 220,00 zł 

Cena za 120 minut 310,00 zł 360,00 zł 

REZERWACJA  SAUNY   -   GODZINY PORANNE 10.00 – 16.00
Poniedziałek – Piątek Sobota, Niedziela i święta

Cena za 60 minut 100,00 zł 150,00 zł 

Opłata za zniszczony lub zagubiony transponder (zegarek) – 40,00 zł.
Dzierżawa powierzchni pod automaty sprzedające zimne, ciepłe napoje oraz inne art. spożywcze 165,00 zł 
za 1m2 na miesiąc.
SALON MASAŻU – wynajem godzin w tygodniu:

a. od 1 godz. do 8 godz. w kwocie 12,00 zł za 1 godz.;
b. od 9 godz. do 15 godz. w kwocie 10,00 zł za 1 godz.; 
c. powyżej 15 godz. w kwocie 9,00 zł za 1 godz.:

Najemca sam zaopatruje salon w niezbędne środki do prowadzenia masażu, tj. olejki oraz prześcieradła.

CENNIK   HALI   SPORTOWEJ   Kompleksu Sportowego „Michał”

Przedmiot Cena Uwagi

Wynajęcie całego obiektu z widownią do 300 miejsc (*) 250,00 zł 1 godz.

Wynajęcie całego obiektu z widownią powyżej 300 miejsc (*) 450,00 zł 1 godz.

Telebim wraz z obsługa 100,00 zł 1 godz. 
Wynajem hali głównej na zajęcia sportowe:

a. szkoły z Siemianowic Śląskich
b. kluby sportowe z Siemianowic Śląskich
c. instytucje, firmy i osoby prywatne (w okresie od października do lutego)
d. instytucje, firmy i osoby prywatne (w okresie od marca do września) 
e. instytucje, firmy i osoby prywatne (lipiec i sierpień do godz. 19.00 bez 

oświetlenia)
f. instytucje, firmy i osoby prywatne (cały rok) w przypadku najmu większej 

ilości godzin w miesiącu (od jedenastu godzin wzwyż)
g. instytucje, firmy i osoby prywatne (od godz. 22.00)

3,50 zł
4,80 zł
130,00 zł
110,00 zł
60,00 zł

100,00 zł

91,00 zł

1 godz.

Wynajem hali głównej na zawody sportowe (mecze, turnieje, sparingi):
a. szkoły z Siemianowic Śląskich
b. kluby sportowe z Siemianowic Śląskich

12,50 zł
7,80 zł

1 godz. 

Wynajęcie salki konferencyjnej 1 godz.
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a. w przypadku najmu większej liczby godzin w tygodniu (od 1 godz. do 5 godz.)
b. w przypadku najmu większej liczby godzin w tygodniu (od 6 godz. do 10 godz.)
c. w przypadku najmu większej liczby godzin w tygodniu (od 11 godz. do 15 

godz.)
d. w przypadku najmu większej liczby godzin w tygodniu (powyżej 16 godz.)

61,00 zł
56,00 zł

51,00 zł

46,00 zł

Wynajęcie salki konferencyjnej wraz z zapleczem 
a. w przypadku najmu większej liczby godzin w tygodniu (od 1 godz. do 5 godz.)
b. w przypadku najmu większej liczby godzin w tygodniu (od 6 godz. do 10 godz.)
c. w przypadku najmu większej liczby godzin w tygodniu (od 11 godz. do 15 

godz.)
d. w przypadku najmu większej liczby godzin w tygodniu (powyżej 16 godz.)

81,00 zł
76,00 zł

71,00 zł

66,00 zł

1 godz.

Umożliwienie przechowywania sprzętu sportowego 
(box do przechowywania sprzętu sportowego)

15,00 zł 1 miesiąc

Najem stołu do tenisa (siatka + 2 rakietki) 10,00 zł 1 godz.
Najem stołu do tenisa (siatka + 2 rakietki) 
Krajowa Karta Dużej Rodziny, Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej, 
Siemianowicka Karta Seniora 60+

5,00 zł 1 godz.

Gimnastyka dla dorosłych  (salka fitness) 7,00 zł 1 godz.
Gimnastyka dla dorosłych  (salka fitness)
Krajowa Karta Dużej Rodziny, Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej, 
Siemianowicka Karta Seniora 60+

4,00 zł

Wynajem wykładziny do zabezpieczenia parkietu
200,00 zł
100,00 zł

1/1 hala
1/2 hali

(*) hala główna, hol główny, szatnie, toalety dla publiczności.

Najem powierzchni pod działalność gastronomiczną lub wystawienniczą  40,50 zł za 1m2 na dobę.

CENNIK  SALKI  FITNESS  - Kompleksu Sportowego „MICHAŁ”

Przedmiot Cena Uwagi

Wynajem salki fitness na zajęcia sportowe:
 szkoły oraz kluby sportowe z Siemianowic Śląskich

12,50 zł

1 godz.

 inne 65,00 zł

 w przypadku najmu większej ilości godzin w tygodniu  (od 8 
godz. do 14 godz.) 55,00 zł

 w przypadku najmu większej ilości godzin w tygodniu  (od 15 
godz. do 20 godz.) 50,00 zł

 w przypadku najmu większej ilości godzin w tygodniu  (powyżej 
20 godz.)

46,00 zł

Wynajem sauny przy fitness                                        50,00 zł 1 godz.

CENNIK  POWIERZCHNI REKLAMOWYCH   -  Kompleksu Sportowego „MICHAŁ”
Miejsce: Cena / m2 / miesiąc

Hala basenowa (wymiary powierzchni max. 0,8 m x 3,0 m) 62,00 zł

Hala basenowa (wymiary powierzchni max. 0,8 m x 3,0 m) – szkoły z miasta 
Siemianowice Śląskie

7,00 zł

Hala sportowa 15,00 zł
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Hala sportowa -  szkoły z miasta Siemianowice Śląskie 7,00 zł

Teren wokół Kompleksu Sportowego „Michał” 30,00 zł

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

FORMY PROMOCYJNE  - BILETY INDYWIDUALNE

Okres Nazwa promocji Rabat Uwagi

MARZEC Dzień Kobiet Bilet 50 % zniżki Wszystkie panie

MAJ Dzień Matki
Bilet 50 % zniżki 
dla osoby dorosłej

Mama wraz 
z dzieckiem

CZERWIEC

Dzień Dziecka
Bilet 50 % zniżki 
biletu ulgowego

Oferta adresowana do dzieci 
i młodzieży uczącej się i ważna za 
okazaniem dowodu tożsamości

Dzień Ojca
Bilet 50 % zniżki 
dla osoby dorosłej

Tata wraz 
z dzieckiem

SIEMIANOWICE 
DOBRE, BO ŚLĄSKIE

Bilet 50 % zniżki
Dotyczy wszystkich;
Oferta ważna tylko w czasie Dni 
Siemianowic Śląskich

LISTOPAD Andrzejki
ANDRZEJE
Bilet 50 % zniżki

Oferta ważna za okazaniem 
dowodu tożsamości ze zdjęciem

GRUDZIEŃ

Barbórka
BARBARY
Bilet 50 % zniżki

Oferta ważna za okazaniem 
dowodu tożsamości ze zdjęciem

Mikołaj
MIKOŁAJE
Bilet 50 % zniżki

Dotyczy wszystkich

Wigilia; Sylwester Bilet 50 % zniżki Dotyczy wszystkich

CAŁY ROK

Happy Hours Bilet 50 % zniżki
Dotyczy wszystkich;
W wybranych dniach i godzinach

Urodziny Bilet 50 % zniżki

Dotyczy wszystkich;
Oferta ważna w dniu urodzin za 
okazaniem dowodu tożsamości ze 
zdjęciem

UWAGA
Zniżki udzielane są od cen podstawowych.
Promocje nie sumują się.
Promocje obowiązują w ustalonych przez Dyrektora MOSiR „Pszczelnik” dniach i godzinach.

Procedura awaryjna  
w przypadku uszkodzenia systemu ESOK (Elektroniczny System Obsługi Klienta) na basenie Kompleksu 
Sportowego „MICHAŁ”.

1. Obiekt pracuje w systemie godzinowym, tzn. „wejście” na basen jest o pełnej godzinie. Pierwsze 
„wejście”  następuje o godz. 6.00 w dzień powszedni, o godz. 9.00 w soboty, o godz. 11.00 
w niedzielę. Po 45 min. klient opuszcza strefę basenową udaje się do szatni.

2. O kończącym się czasie pobytu na obiekcie informuje sygnał dźwiękowy oraz ratownik WOPR.
3. Kolejna grupa klientów korzysta z basenu po wyjściu grupy wcześniejszej.
4. W trakcie stosowania „procedury awaryjnej” stosowany jest odrębny cennik świadczonych usług 

dostosowany do sprzedaży niesprawnym systemie ESOK. 
5. Bilety sprzedawane są w kasie oddzielnej, do której należy stworzyć odpowiednie kody towarowe.
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CENNIK BASENU - BILETY INDYWIDUALNE
Poniedziałek – Piątek
do godz. 15.00 od godz. 15.00

Bilet 
ulgowy
(*)

Bilet
normalny

 Krajowa Karta  
 Dużej Rodziny

Bilet 
ulgowy
(*)

Bilet
normalny

 Krajowa Karta  
 Dużej Rodziny

 Siemianowicka
 Karta Rodzinna
 3 i więcej

 Siemianowicka
 Karta Rodzinna
 3 i więcej

 Siemianowicka   
 Karta Seniora 60+

 Siemianowicka  
Karta Seniora 60+

Cena za 
45 minut

4,00 zł 6,00 zł 3,00 zł 7,00 zł 9,00 zł 4,50 zł

Cena za 
2x45 minut

6,00 zł 9,00 zł 4,50 zł 11,00 zł 14,00 zł 7,00 zł

Sobota, Niedziela i Święta

do godz. 15.00 od godz. 15.00
 przez cały
dzień

Bilet
ulgowy
(*)

Bilet
normalny

Krajowa Karta 
Dużej Rodziny

Bilet
ulgowy
(*)

Bilet
normalny

   Krajowa Karta

   Dużej Rodziny
Ulgowy
bilet
rodzinny 
(**)

Siemianowicka
Karta Rodzinna
3 i więcej

   
Siemianowicka
Karta Rodzinna
3 i więcej

Siemianowicka 
Karta Seniora 60+

Siemianowicka 
Karta Seniora 
60+

Cena za 
45 minut

7,00 zł 9,00 zł 4,50 zł 8,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 7,50 zł

Cena za 
2x45 minut

11,00 zł 14,00 zł 7,00 zł 12,00 zł 15,00 zł 7,50 zł 12,50 zł

1. Dzieci do lat 3 - wstęp wolny. 
2. Opłata za pierwszą godzinę pobytu jest pobierana z góry i nie podlega zwrotowi. 
3. Pobyt w strefie basenowej oraz w strefie sauny i jacuzzi wynosi 45 min. lub 2x45 min. Wejście na obiekt 

następuje o pełnej godzinie. O kończącym się czasie pobytu na obiekcie informuje sygnał dźwiękowy 
oraz ratownik WOPR.

Bilet indywidualny (promocyjny) dla dzieci i młodzieży uczącej się w ramach ferii zimowych oraz wakacji 
letnich (uczestnik półkolonii):

 pobyt 45 minut – 2,50 zł 
 pobyt 2 x 45 minut – 5,00 zł.

(*) Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 7, uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, 
pomaturalnych, studentom do lat 26, rencistom, emerytom (za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty,
emerytury).
(**) Bilet rodzinny dla min. 3 osób w tym 2 osoby dorosłe. Cena za 1 osobę.
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CENNIK BASENU – WEJŚCIE DLA 1 OSOBY
GRUPY ZORGANIZOWANE – BILETY ULGOWE

Cena Uczestnik

Cena za 45 minut 3,00 zł - uczeń szkolny
- zajęcia w ramach wych. fizycznegoCena za 2 x 45 minut 5,00 zł 

Ulgowy bilet firmowy (ważny od poniedziałku do piątku za wyjątkiem godz. zarezerwowanych) w kwocie 
7,10 zł za 45 min. oraz ulgowy bilet firmowy weekendowy (ważny w soboty, niedziele i święta) w kwocie
9,10 zł za 45 min.

CENNIK SAUNY - BILETY INDYWIDUALNE
Poniedziałek - Piątek Sobota, Niedziela i święta
Bilet ulgowy Bilet normalny Bilet ulgowy Bilet normalny

Cena za 60 minut 11,00 zł 16,00 zł 15,00 zł 20,00 zł 

Bilety za pobyt 30 minutowy nie będą sprzedawane.

Bilet na: Ćwiczenia w wodzie (zajęcia nie zmienione czasowo):
a. klienci indywidualni  – 10,00 zł
b. Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej  –  7,00 zł
c. Siemianowicka Karta Seniora 60+ / "Krajowa Karta Dużej Rodziny  –  7,00 zł.

Bilet na: Gimnastyka w wodzie (zajęcia poranne):
a. klienci indywidualni  – 10,00 zł
b. Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej / Krajowa Karta Dużej Rodziny –  7,00 zł
c. Siemianowicka Karta Seniora 60+ / Słuchacze Uniwersytetu III Wieku –  4,00 zł.

Bilet instruktorski – 15,00 zł / 1,5 godz. (indywidualna lekcja nauki pływania).

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 14 – Poz. 5314


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Zalacznik 1

		2021-08-12T11:10:52+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




