
Zajęcia sportowo – rekreacyjne organizowane przez  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”  

w Siemianowicach Śląskich  

w okresie lipca i sierpnia 2015 
 

 

 
 

 

07–14–21–28.07  04–11–18–25.08  (wtorek) godz. 1300- 1400 

Aerobik  

Park Pszczelnik - teren otwartego basenu kąpielowego  

 

 

30.06. 07–14–21–28.07 04–11–18–25.08 (wtorek) godz. 1730 

Wtorki Biegowe – Maraton na Raty 

Park Pszczelnik 
 

 

01–08–15–22–29.07 05–12–19.08   (środa) godz. 1000 

Letnie Grand Prix Siemianowic Śląskich w Piłce Siatkowej Plażowej 

Park Pszczelnik 

 

 

01–08–15–22–29.07 05–12–19–26.08  (środa) godz. 900 - 1900 

Ulgowy wstęp na otwarty basen kąpielowy dla dzieci i młodzieży szkolnej  

z Siemianowic Śląskich – 2,00 zł. brutto  

Park Pszczelnik – Basen Kąpielowy 

 

 

02.07 (czwartek)  godz. 10.00    Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne 

Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn Podwórkowych 

Boisko „Sporcik” przy Pływalni Miejskiej ul. Jana Śniadeckiego 

 

 

03–10–17–24–31.07 07–14–21–28.08  (piątek)  godz. 10.00 – 12.00 

Test Coopera  

(Indywidualny test polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu po bieżni sprawdzający 
wydolność swojego organizmu) 

Park Pszczelnik - Stadion Sportowy 

 

 



16.07 (czwartek)  godz. 10.00    Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne 

Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn Podwórkowych 

Boisko na Osiedlu Węzłowiec ul. Władysława Jagiełły 

 

 

30.07 (czwartek)  godz. 10.00    Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne 

Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn Podwórkowych 

Boisko na Osiedlu Bańgów ul. Marii Skłodowskiej-Curie 

 

 

od 03.08 do 27.08  od poniedziałku do piątku   godz. 1000 - 1300 

Szkółka gry w tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z Siemianowic Śląskich 
godz. 10.00 – 11.00 – dzieci do 10 lat 
godz. 11.00 – 12.00 – dzieci w wieku 10 – 13 lat  
godz. 12.00 – 13.00 – dzieci i młodzież powyżej 13 lat  

Park Pszczelnik – korty 
 

 

06.08 (czwartek)  godz. 10.00    Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne 

Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn Podwórkowych 

Boisko na Osiedlu Młodych ul. Aleja Młodych 

 

 

20.08 (czwartek)  godz. 10.00    Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne 

Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn Podwórkowych 

Boisko na Osiedlu Korfantego ul. Wojciecha Korfantego 

  

 

26.08.  godz.1000   

Żeński i Męski Finał Letniego Grand Prix w Piłce Siatkowej Plażowej 

Park Pszczelnik 

 

 

28.08. godz.  900   

Turniej Tenisa Ziemnego Dzieci i Młodzieży 

 Park Pszczelnik 
 

 

 

 



 

 

LIPIEC – SIERPIEŃ  

Otwarte zajęcia hokeja na trawie  

poniedziałek – środa – piątek  godz. 10.00 – 12.00 
 

 

 

 

 

06–13–20–27.07 03–10–17–24.08 (poniedziałek) godz. 10.00   Szkoły Podstawowe  

      Turnieje Piątek Piłkarskich Drużyn Podwórkowych 

  Hala Sportowa 

 

 

09.07   13.08   (czwartek)  godz. 10.00  

Turniej Siatkonogi - Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne 

  Hala sportowa 

 

 

23.07   27.08  (czwartek) godz. 10.00 

Turniej Badmintona  - Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne 

  Hala sportowa 
 

 

 

BASEN – Kompleks Sportowy „Michał” 

 

W czasie wakacji letnich 2015 r., tj. od 27.06. do 31.08. obowiązywać będzie wakacyjna 
promocja biletów:  
- w każdy poniedziałek, środę oraz piątek od otwarcia basenu do godz. 15.00 obowiązywać 
będzie  bilet wstępu w cenie: 
 -  2,50 zł od osoby na 60 min.  
 -  5,00 zł od osoby na 120 min. 

 
- grupy zorganizowane - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (wtorek lub czwartek) wejście   

  na basen w cenie: 
 -  2,50 zł od osoby na 60 min.  
 -  5,00 zł od osoby na 120 min. 



 
S I Ł O W N I A 
MOSiR „Pszczelnik”  poniedziałek, środa   od godz.14 00 do 21 00 

    wtorek, czwartek, piątek  od godz.15 00 do 22 00 

 

Nazwa Usługi 

CENA  

 
„Siemianowicka 
Karta Rodzinna 

3 i więcej” 

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. 

Wynajem siłowni na godzinę 45,00 zł.  

Wynajem siłowni na godzinę przez Kluby sportowe z Siemianowic Śląskich 22,00 zł.  
 

 

S A U N A 
MOSiR „Pszczelnik” od poniedziałku do piątku  od godz.15 00 do 22 00 
    - 60 min. – 46,00 zł. BRUTTO  
 

K O R T Y 
MOSiR „Pszczelnik”  od poniedziałku do niedzieli od godz. 8 00 do 21 00

  

 

Dzień  tygodnia Godzina wynajmu Bilet 

CENA 
godz.za kort 

 
"Siemianowicka 
Karta Rodzinna  

3 i więcej” 

Poniedziałek – piątek 800 – 1400 normalny 14,00 zł. 7,00 zł. 

Poniedziałek – piątek od 1400  do zmroku normalny 18,00 zł. 9,00 zł. 

Sobota od 800  do zmroku normalny 18,00 zł. 9,00 zł. 

Niedziela i  święta 800 – 1400 normalny 18,00 zł. 9,00 zł. 

Niedziela i święta od 1400 do zmroku normalny 14,00 zł. 7,00 zł. 

Poniedziałek - niedziela  
i święta 

800  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 

800  do zmroku ulgowy - do 18 lat 10,00 zł.  

Poniedziałek – piątek 800 – 1400 
ulgowy 

emeryci, renciści 
10,00 zł.  

Poniedziałek - niedziela  
i święta 

800 – 1400 
prowadzenie szkolenia, 

nauki gry 
19,00 zł.  

Poniedziałek - niedziela  
i święta 

od 1400  do zmroku 
prowadzenie szkolenia, 

nauki gry 
24,00 zł.  

Poniedziałek - niedziela  
i święta 

przy sztucznym świetle 
prowadzenie szkolenia, 

nauki gry 
34,00 zł.  

 



 
Cena „Siemianowicka Karta Rodzinna  3 i więcej” obowiązuje kiedy wszyscy użytkownicy kortów 
posiadają kartę zniżkową. 

 

 
HALA SPORTOWA  -  PARK PSZCZELNIK  
 

NAZWA OBIEKTU SPORTOWEGO CENA za godz. 

Hala sportowa Park „Pszczelnik”   95,00 zł. 

Hala sportowa Park „Pszczelnik” (lipiec i sierpień do godz. 1900 bez oświetlenia) 60,00 zł. 

Hala sportowa Park „Pszczelnik”  w przypadku najmu większej ilości godzin 
w miesiącu (od jedenastu godzin wzwyż) 

61,50 zł. 

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

 
10,00 zł. 

3,50 zł. 

 
 
B A S E N  OTWARTY  -  PARK PSZCZELNIK  
 CZYNNY: 

 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – od godz.10 00 do 18 00 
 środa,  sobota,  niedziela – od godz. 9 00 do 19 00 
 
 

Bilety indywidualne  

CENA (dz./os) 

 
„Siemianowicka 
Karta Rodzinna  

3 i więcej” 

Dzieci do lat 7 
wstęp 
wolny 

wstęp wolny 

Ulgowy  4,50 zł.   

Normalny 7,00 zł.    3,50 zł. 

Popołudniowy od godziny 1500 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) 

2,00 zł.   

 

 
Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, 
pomaturalnych, studentom do lat 26, rencistom, emerytom (za okazaniem ważnej legitymacji lub 

odcinka renty, emerytury).   
Osoby niepełnosprawne korzystają z basenu na zasadach biletu ulgowego. Osoby 
niepełnosprawne na wózkach korzystają z basenu na zasadach biletu ulgowego, natomiast 
opiekun osoby niepełnosprawnej na wózku – ma wstęp wolny. 
 

 

 

  

 

 



 

 

HALA SPORTOWA  –  KOMPLEKS  SPORTOWY „MICHAŁ” 
 

 CENA  
za 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. 1900 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. 23.00) 

 
3,50 zł. 

16,00 zł. 
130,00 zł. 
110,00 zł. 

60,00 zł. 
 

100,00 zł. 
 

91,00 zł. 
 

B A S E N  –  KOMPLEKS  SPORTOWY „MICHAŁ” 
 

/BASEN – SAUNA – JACUZZI – ZJEŻDŻALNIA/ 
 

 
 
 
 
 
 

 

Basen Bilety indywidualne  

 

 

Poniedziałek – Piątek 
do godz. 15

00
 od godz. 15

00
 

Bilet ulgowy 
(*) 

Bilet  
normalny 

„Siemianowicka 
Karta Rodzinna  

3 i więcej” 

Bilet ulgowy 
(*) 

Bilet 
normalny 

„Siemianowicka 
Karta Rodzinna  

3 i więcej” 

Cena za  
60 minut 

4,20 zł. 6,20 zł. 3,10 zł. 7,20 zł. 9,20 zł. 4,60 zł. 

Cena za  
120 minut 

6,20 zł. 9,20 zł. 4,60 zł. 11,20 zł. 14,20 zł. 7,10 zł. 

Dopłata  
za 1 minutę 

0,10 zł. 0,16 zł. 0,08 zł. 0,12 zł. 0,16 zł. 0,08 zł. 

 
 

 

Sobota, Niedziela i święta 

do godz. 15
00

 od godz. 15
00

 
 przez 

cały dzień 
Bilet 

ulgowy 
(*) 

Bilet 
normalny 

„Siemianowicka 
Karta Rodzinna  

3 i więcej” 

Bilet 
ulgowy 

(*) 

Bilet 
normalny 

„Siemianowicka 
Karta Rodzinna  

3 i więcej” 

Ulgowy 
bilet 

rodzinny 
(**) 

Cena za  
60 minut 

7,20 zł. 9,20 zł. 4,60 zł. 8,20 zł. 10,20 zł. 5,10 zł. 7,70 zł. 

Cena za  
120 minut 

11,20 zł. 14,20 zł. 7,10 zł. 12,20 zł. 15,20 zł. 7,60 zł. 12,70 zł. 

Dopłata  
za 1 minutę 

0,12 zł. 0,18 zł. 0,09 zł. 0,14 zł. 0,18 zł. 0,09 zł. 0,14 zł. 

poniedziałek – piątek  600 - 2200 

sobota 900 - 2200 

niedziela 900 - 2100 



W czasie wakacji letnich 2015 r., tj. od 27.06. do 31.08. obowiązywać będzie wakacyjna 
promocja biletów:  
- w każdy poniedziałek, środę oraz piątek od otwarcia basenu do godz. 15.00 obowiązywać 

będzie  bilet wstępu w cenie: 
 -  2,50 zł od osoby na 60 min.  
 -  5,00 zł od osoby na 120 min. 
 
- grupy zorganizowane - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (wtorek lub czwartek) wejście   
  na basen w cenie: 
 -  2,50 zł od osoby na 60 min.  
 -  5,00 zł od osoby na 120 min. 
 
Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 7, uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych, pomaturalnych, studentom do lat 26, rencistom, emerytom (za okazaniem 
ważnej legitymacji lub odcinka renty, emerytury). Od godz. 15.00 wstęp na basen zgodnie 
z obowiązującym cennikiem.  
 
 

Sauna i jacuzzi  Bilety indywidualne  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.mosir.siemianowice.pl  

 
Poniedziałek - Piątek Sobota, Niedziela i święta 

         Bilet  
Ulgowy  (*) 

Bilet  
normalny 

         Bilet  
Ulgowy  (*) 

Bilet  
normalny 

Cena za 30 
minut 

7,20 zł. 10,20 zł. 9,20 zł. 12,20 zł. 

Dopłata  
za 1 minutę 

0,24 zł. 0,34 zł. 0,31 zł. 0,41 zł. 

Cena za 60 
minut 

11,20 zł. 16,20 zł. 15,20 zł. 20,20 zł. 

Dopłata 
za 1 minutę 

0,19 zł. 0,27 zł. 0,25 zł. 0,34 zł. 

http://www.mosir.siemianowice.pl/

