
To nowoczesny  obiekt, który daje 

możliwość   rekreacyjnego spędzenia 

czasu  wolnego, organizacji imprez i obozów 

sportowych. Boisko umożliwia  rozgrywanie 

spotkań towarzyskich, mistrzowskich oraz 

prowadzenie zajęć treningowych:  w piłce 

siatkowej, piłce koszykowej, futsalu, piłce ręcznej, 

tenisie ziemnym, tenisie stołowym, unihokeju, 

wspinaczce linowej, gimnastyce.  

 

Dzięki specjalnej kurtynie możliwe jest 

jednoczesne korzystanie z sali przez dwie 

grupy. Hala wyposażona jest w elektroniczną 

tablicę wyników. Dla widowni przeznaczona 

jest trybuna stała na 150 miejsc. 

  

Przy hali znajdują się  szatnie z  natryskami, 

toalety, magazyn sprzętu, pokój instruktorski z 

zapleczem. Do dyspozycji mamy różnorodny 

sprzęt piłki, stoły do tenisa stołowego, kije do 

unihokeja, materace, skrzynia gimnastyczna, liny do podciągania itp. Kompleks przystosowany jest dla 

osób z niepełnosprawnosprawnościami. 

 

 

 

Doskonałym uzupełnieniem oferty hali jest wyposażona  w atestowany sprzęt – siłownia oraz  sala 

fitness i sportów walki REWITAL (www.rewital@byd.pl). Na siłowni znajduje się 8 stanowisk do 

wykonywania różnorodnych ćwiczeń zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Na sali fitness do dyspozycji 

ćwiczących są piłki gimnastyczne, hantle, materace, maty tatami, worki treningowe, osprzęt do 

sportów walki, samoobrony oraz sprzęt muzyczny.      

http://www.rewital@byd.pl


 
 
Dane techniczne: 

 Powierzchnia – 946 m 2 (rzut w załączniku) 

 pole do gry -  30x22 metry 

 pojemność trybun – 150 
 

 
 
 

CENNIK USŁUG HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI 
 
 

BOISKO GŁÓWNE 

Nazwa usługi Rodzaj podmiotu 
Cena brutto 

(zł) 

Udostępnienie głównego boiska na 
treningi i zajęcia rekreacyjne za 1 godzinę 

(szatnia, natrysk) 

Uczniowie oraz młodzież ucząca się do 
26 roku życia 

150 

 
 

Partnerzy 150 



Klient indywidualny 200 

 
BOISKO GŁÓWNE 1/2 

Nazwa usługi Rodzaj podmiotu 
Cena brutto 

(zł) 

Udostępnienie 1/2 boiska  głównego na 
treningi i zajęcia rekreacyjne na 1 godzinę  

Uczniowie oraz młodzież ucząca się do 
26 roku życia  

70 

 
Partnerzy 70 

Klient indywidualny 120 

 
 

SALA FITNESS 50m2 

Nazwa usługi Rodzaj podmiotu 
Cena brutto 

(zł) 

Odpłatność za korzystanie z  Sali fitness, 
sportów walki za 1 godzinę (szatnia, 

natrysk) 

Uczniowie oraz młodzież ucząca się do 
26 roku życia. 70 

Partnerzy 
70 

Klient indywidualny 100 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


