
 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ……/2020 

Dyrektora Centrum Kultury Izabelin z dnia …………2020 r. 

 

CENNIK NAJMU OBIEKTÓW SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH I SPRZĘTU SPORTOWEGO                       

w CENTRUM KULTURY IZABELIN 

BOISKA w Laskach 
CENA PLN brutto        

za 1 godzinę 
Uwagi 

BOISKO ORLIK LASKI  
 ogólnodostępne;  

dla grup zorganizowanych płatne, 
obowiązuje rezerwacja 

- Orlik p.nożna; bez oświetlenia 80   

- Orlik p.nożna z oświetleniem 90  

- Orlik p.koszykowa/p.siatkowa        
bez oświetlenia 

30  

- Orlik p.koszykowa/p.siatkowa            
z oświetleniem 

40  

OBIEKTY sportowe w Izabelinie 

przy szkole 

CENA PLN brutto        

za 1 godzinę 
Uwagi 

BOISKO p. ręczna, p. nożna  
ogólnodostępne;  
dla grup zorganizowanych płatne, 
obowiązuje rezerwacja 

- bez oświetlenia 70  

- z oświetleniem 80  

BOISKO p.siatkowa 40 
ogólnodostępne;  
dla grup zorganizowanych płatne, 
obowiązuje rezerwacja 

BIEŻNIA lekkoatletyczna,  
SKOCZNIA w dal 

 
ogólnodostępne;  
dla grup zorganizowanych płatne, 
obowiązuje rezerwacja 

- bez oświetlenia 40  

- z oświetleniem 50  

SIŁOWNIA PLENEROWA bezpłatnie ogólnodostępna 



 

 

SALE DO ĆWICZEŃ 
CENA PLN brutto        

za 1 godzinę 
Uwagi 

  płatne, obowiązuje rezerwacja 

SALA GIMNASTYCZNA duża,  
szkoła - ul. 3 Maja 

120  

SALA GIMNASTYCZNA mała,   
szkoła - ul. 3 Maja 

70  

SALA mała, z lustrami  6x12 m  

szkoła - ul. 3 Maja 
60  

SALA GIMNASTYCZNA   
szkoła - ul. Wojska Polskiego 5 

70  

SALA CKI nr. 225 5x 6m lub max 6x7 m  

(z lustrami) 
61,50  

SPRZĘT 
CENA PLN brutto        

za 1 godzinę 
Uwagi 

Stół do tenisa stołowego, siatka 20 max. 4 osoby 

Sprzęt do badmintona, stojaki, 
siatka, lotki 

20 max. 4 osoby 

Rakietki do tenisa stołowego bezpłatnie  

Rakietki do badmintona bezpłatnie  

Rakiety do tenisa ziemnego bezpłatnie  

 

 

 
1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor CKI może udzielić zniżki na najem obiektów. 

2. Ceny za najem obiektów sportowych z przeznaczeniem na zajęcia i imprezy komercyjne, m.in tur-

nieje, zawody, mecze ustalane są wg indywidualnej wyceny. 

3. Organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje z Gminy Izabelin na realizację zadań publicznych up-

rawnione są do otrzymania do 90% zniżki. 

4. Centrum Kultury Izabelin udostępnienia bezpłatnie sale sportowe dla Mieszkańców gminy Izabelin 

tzw. OTWARTE SALE i ZAJĘCIA. Grafik OTWARTYCH SAL i ZAJĘĆ dostępny jest na stronie internetowej 

www.centrum.izabelin.pl 

http://www.centrum.izabelin.pl/

