
CENNIK OBOWIĄZUJĄCY W HALI ORZEŁ

CENNIK HALI ORZEŁ OBEJMUJE ZNIŻKĘ 50% DLA KLUBÓW NAMYSŁOWSKICH:

1. Trening i zajęcia w Hali Orzeł przy oświetleniu + szatnia + natryski

45 zł za 1 godzinę - Hala Orzeł bez oświetlenia – z oświetleniem 50 zł

53 zł za 1 godzinę – Hala Orzeł, szatnie + natryski 

63 zł za 1 godzinę – Hala Orzeł z oświetleniem + szatnia + natrysk

2. Każda następna godzina dla klubów namysłowskich przy oświetleniu - dopłata 50 zł, bez 
oświetlenia 40 zł.

1. CENY DLA POZOSTAŁYCH KLUBÓW:

1. Trening i zajęcia w Hali Orzeł przy oświetleniu + szatnia + natryski

  90 zł za 1 godzinę Hali Orzeł bez oświetlenia, bez natrysków, bez szatni

  102 zł za 1 godzinę Hali Orzeł szatnie + natryski

  120 zł za 1 godzinę Hali Orzeł z oświetleniem + szatnia + natrysk 

       2.  Każda następna godzina dla pozostałych klubów - przy oświetleniu 90 zł,

  bez oświetlenia 80 zł.

CENY HALI NA ZAWODY SPORTOWE, MECZE:

1. 300 zł za 1 godzinę – opłata za halę, oświetlenie, szatnia + natryski (bez względu na 
organizatora)

2. Każda następna godzina - 100 zł.

Ceny w cenniku są cenami  brutto.  W powyższych cenach uwzględniono podatek  VAT 8% dla
imprez sportowych, a 23% VAT przy imprezach niesportowych.

Istnieje możliwość negocjacji cen za zgodą Prezesa Zarządu NOSiR.

Zastrzegamy sobie możliwość udzielenia rabatów grupowych dla szkół w ramach lekcji WF. 

Stawka dla szkół: 2 godziny w kwocie 30 zł brutto – szkoły z gminy Namysłów 20% rabat.

Namysłowskie kluby sportowe, korzystające z Hali Orzeł (treningi), powinny być ujęte w grafiku
wykorzystania obiektu - Hali Sportowej z jednoczesnym podaniem dni i godzin korzystania z hali,
szatni i natrysków oraz siłowni w uzgodnieniu z administratorem obiektu.

Ceny wynajmu obiektu na organizacje meczów oraz imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym będą ustalane z Prezesem Zarządu NOSiR.
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