
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 
ul. Sportowa 1, 43-400 Cieszyn, tel. 033 85 10 007, 

e-mail: hws@um.cieszyn.pl

Formularz zamówienia, wynajmu:

Dane zamawiającego Dane płatnika (do wystawienia faktury VAT)

Ilość godzin

Zamawiam (dzień i godz. wynajmu lodu):

Dzień Od godz Do godz.

Szatnia: * TAK  /  NIE
Ilość osób trenujących :                                                       ………………….
Rodzaj treningu*:                    HOKEJ   /   ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE 

                                             
Forma płatności *:         GOTÓWKA   /  TERMINAL

 PARAGON    /   FAKTURA VAT
* zaznaczyć właściwe



Dane kontaktowe osoby wyznaczonej przez wynajmującego 

* Cennik: (zgodnie z tabelą WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTU Hala 
Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków, ul. Sportowa 1 zawartą w załączniku nr 1 do 
Uchwały Nr  XLIV/461/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. 
poz. 3038 z późn. zm.).

Udostępnienie całej tafli lodowiska
w godz. 8 – 20

300,00 zł / godz.

Udostępnienie całej tafli lodowiska
w godz. 6 – 8 oraz 20 – 22

250,00 zł / godz.

Udostępnienie całej tafli lodowiska w godz. 22 – 6  
bez czyszczenia lodu (rolby)

150,00 zł / godz.

Udostępnienie jednorazowo 1 szatni z prysznicami 70,00 zł

Udostępnienie całej tafli lodowiska oraz szatni dla 
klubów sportowych na prowadzenie treningów lub 
zajęć.  (Cena dla klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji 

realizujących zadania publiczne na podstawie umowy zawartej z Gminą 
Cieszyn na prowadzenie treningów własnych lub zajęć sportowo-
rekreacyjnych w okresie obowiązywania umowy oraz w miesiącu 
następnym po tym okresie w przypadku złożenia wniosku o dotację na 
kolejny okres.)

60,00 zł / godz.

Udostępnienie sali konferencyjnej :
Udostępnienie sali konferencyjnej dla klubów 
sportowych:(Cena dla klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji 
realizujących zadania publiczne na podstawie umowy zawartej z Gminą 
Cieszyn na prowadzenie treningów własnych lub zajęć sportowo-
rekreacyjnych w okresie obowiązywania umowy oraz w miesiącu 
następnym po tym okresie w przypadku złożenia wniosku o dotację na 
kolejny okres.)

50,00 zł / godz.

10,00zł/godz

Udostępnienie hali wraz z widownią i zapleczem 500,00 zł / godz.



Udostępnienie hali wraz z widownią i zapleczem 5 000,00 / dzień

Udostępnienie hali wraz z zamrożoną płytą 
lodowiska, widownią i zapleczem na organizację 
zawodów (Cena dla klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji 

realizujących zadania publiczne na podstawie umowy zawartej z Gminą 
Cieszyn na organizację zawodów sportowych w okresie obowiązywania 
umowy oraz w miesiącu następnym po tym okresie w przypadku złożenia 
wniosku o dotację na kolejny okres.)

100,00 zł / godz.

Udostępnienie hali wraz z zamrożoną płytą 
lodowiska, widownią i zapleczem na organizację 
zawodów :Cena dla klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji 

realizujących zadania publiczne na podstawie umowy zawartej z Gminą 
Cieszyn na organizację zawodów sportowych w okresie obowiązywania 
umowy oraz w miesiącu następnym po tym okresie w przypadku złożenia 
wniosku o dotację na kolejny okres.)

1 000,00 zł / dzień

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami funkcjonowania obiektów 
sportowych Urzędu Miejskiego w Cieszynie. 

Na obiekt sportowy można wejść 15 min przed planowaną godziną 
rezerwacji, natomiast obiekt należy opuścić max do 15 min po zakończeniu
rezerwacji.

NA OBIEKCIE W TRAKCIE TRENINGÓW MOGĄ PRZEBYWAĆ 
TYLKO UCZESTNICY ORAZ TRENERZY – BEZ WIDOWNI (W TYM 
TAKŻE BEZ OPIEKUNÓW I RODZICÓW)

Zamawiający
..…………………………..
Data i czytelny podpis oraz pieczątka

Wstępna wycena wynajmu

Podpis osoby przyjmującej zamówienie:

……………………………………………


