Cennik wynajmu obiektów sportowych i innych części Stadionu Śląskiego oraz wyposażenia sportowego i świadczenia niektórych usług
przez Stadion Śląski Sp. z o.o.
Kubatura Trybuny Wschodniej Stadionu Śląskiego

Rodzaj
1 godz.

Przeznaczenie sportowe
(8% VAT)
1 dzień (w tygodniu
1h (w tygodniu
7:00 - 22:00,
22:00-7:00,
weekendy i święta weekendy i święta
9:00 - 21:00)
21:00-9:00)

Przeznaczenie pozasportowe
(23% VAT)
1 dzień (w tygodniu
1h (w tygodniu
7:00 - 22:00,
22:00-7:00,
weekendy i święta weekendy i święta
9:00 - 21:00)
21:00-9:00)

1 godz.

1

Sala Sportowa 1
Sala Konferencyjna 11
1
Sala Sportowa 2
1
Sala Sportowa 3
1
Sala Konferencyjna 2
1
Sala Konferencyjna 3
1
Sala Konferencyjna 4
Hol główny trybuny wschodniej
Foyer 00
Foyer 01
Szatnia z odnową biologiczną (arena główna)
Wynajem kubatury trybuny wschodniej (sala konferencyjna 1,2,3, sala
sportowa 1,2,3, foyer poziom 00 i +01, hol główny)
zmiana ustawienia standardowego sali konferencyjnej nr 1
zmiana ustawienia standardowego sali konferencyjnej nr 2, 3, 4, foyer
zmiana ustawienia standardowego sali sportowej nr 1
zmiana ustawienia standardowego sali sportowej nr 2, 3
wynajem wykładziny z rozłożeniem i złożeniem
wykorzystanie ekranów LCD w Kubaturze Trybuny Wschodniej ( za sztukę)
przygotownie pliku audio/video w wymaganych formatach

100,00 zł

1 200,00 zł

300,00 zł

200,00 zł

2 400,00 zł

400,00 zł

60,00 zł

720,00 zł

180,00 zł

120,00 zł

1 440,00 zł

240,00 zł

200,00 zł

2 400,00 zł

350,00 zł

200,00 zł

2 400,00 zł

400,00 zł

120,00 zł

1 440,00 zł

200,00 zł

120,00 zł

1 440,00 zł

240,00 zł

350,00 zł

4 200,00 zł

800,00 zł

500,00 zł

6 000,00 zł

1 000,00 zł

16 000,00 zł

16 000,00 zł

2 000,00 zł
1 000,00 zł
500,00 zł
1 000,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
40,00 zł
500,00 zł

1

Sala konferencyjna nr 1 - ustawienie standardowe: teatralne na 180 osób z jedną trybunką, rzutnik, ekran, nagłośnienie mobilne, flipchart.
Sala konferencyjna nr 2 - ustawienie standardowe: kinowe na 80 osób (krzesła), rzutnik, ekran, nagłośnienie mobilne, flipchart.
1
Sala konferencyjna nr 3 - ustawienie standardowe: konferencyjne na 80 osób (40 stołów i krzesła), rzutnik, ekran, nagłośnienie mobilne, flipchart.
1
Sala konferencyjna nr 4 - ustawienie standardowe: konferencyjne na 30 osób (stoły i krzesła), rzutnik, ekran, nagłośnienie mobilne, flipchart.
1
Sala sportowa nr 1 - ustawienie standardowe: pusta
1
Sala sportowa nr 2 - ustawienie standardowe: pusta
1
Sala sportowa nr 3 - ustawienie standardowe: pusta
1

Zaplecze Treningowe Stadionu Śląskiego
Przeznaczenie sportowe
(8% VAT)
Rodzaj
1 godz.
Boisko syntetyczne
1/2 Boiska syntetycznego
Treningowa bieżnia lekkoatletyczna (indywidualnie)
Treningowa bieżnia lekkoatletyczna (grupa powyżej 25 osób)

120,00 zł
70,00 zł
2,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
400,00 zł
300,00 zł
25,00 zł
50,00 zł
70,00 zł
70,00 zł

1 dzień (w tygodniu
7:00 - 22:00,
weekendy i święta
9:00 - 21:00)

1 440,00 zł
840,00 zł
24,00 zł
600,00 zł
1 200,00 zł
1 800,00 zł
4 800,00 zł
3 600,00 zł

Przeznaczenie pozasportowe /
komercyjne (23% VAT)
1 godz.
200,00 zł
120,00 zł
2,00 zł
75,00 zł
150,00 zł
300,00 zł
700,00 zł
500,00 zł
25,00 zł
50,00 zł
70,00 zł
70,00 zł

1 dzień (w tygodniu
7:00 - 22:00,
weekendy i święta
9:00 - 21:00)

2 400,00 zł
1 440,00 zł
24,00 zł
900,00 zł
1 800,00 zł
3 600,00 zł
8 400,00 zł
6 000,00 zł

Infrastruktura lekkoatletyczna 2
Boisko syntetyczne z funkcją lekkoatletyczną
Treningowe boisko z naturalną nawierzchnią
1/2 Treningowego boiska z naturalną nawierzchnią
Oświetlenie bieżni
Oświetlenie boiska syntetycznego z funkcją lekkoatletyczną (50%)
Oświetlenie boiska syntetycznego z funkcją lekkoatletyczną (100%)
Oświetlenie boiska naturalnego
przygotowanie boiska (dodatkowe liniowanie, ustawianie bramek)
500,00 zł
nagłośnienie bez obsługi
100,00 zł
300,00 zł
50,00 zł
600,00 zł
Szatnia zawodnicza
25,00 zł
120,00 zł
25,00 zł
300,00 zł
Szatnia sędziowska
10,00 zł
Kort tenisowy
10,00 zł
120,00 zł
50,00 zł
600,00 zł
Oświetlenie kortu tenisowego
6,00 zł
6,00 zł
Boisko do koszykówki
1 200,00 zł
100,00 zł
BEZPŁATNIE 3
Boisko do siatkówki
1 200,00 zł
100,00 zł
Toaleta w recepcji
2,00 zł
2
- Infrastruktura lekkoatletyczna obejmuje :
- bieżnię,
- skok w dal,
- skok wzwyż.
3
Boisko do koszykówki / siatkówki dostępne BEZPŁATNIE wyłącznie dla osób indywidualnych oraz podmiotów i instytucji nieprowadzących odpłatnych zajęć
rekreacyjno - sportowych i innych komercyjnych wydarzeń

2 000,00 zł

Cennik wynajmu obiektów sportowych i innych części Stadionu Śląskiego oraz wyposażenia sportowego i świadczenia niektórych usług
przez Stadion Śląski Sp. z o.o.
Zwiedzanie obiektu Stadion Śląski (bilety)
4
Bilet normalny
Bilet ulgowy
Rodzaj
Cena
Cena
Zwiedzanie indywidualne
10,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
3,00 zł
Zwiedzanie grupą zorganizowaną (cana za osobę)5
Dzieci do 3. roku życia
bezpłatnie
zdjęcie - fotobudka (sztuka)
5,00 zł
GRUPY ZORGANIZOWANE PROSIMY O KONTAKT DROGĄ MAILOWĄ (rezerwacje@stadionslaski.pl)
lub TELEFONICZNE (500-006-415) W CELU USTALENIA REZERWACJI.
4

ulga przysługuje:
- dzieciom i młodzieży uczącej się,
- studentom do lat 25,
- emerytom i rencistom,
- inwalidom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem .
ZA OKAZANIEM STOSOWNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYM DO ULGI
5

bilet grupowy przysługuje:
- grupie zorganizowanej liczącej minimum 15 osób;
- w przypadku grup zorganizowanych 1 opiekunowi w przeliczeniu na każde 15 osób przysługuje prawo do bezplatnego wstępu.
Pozostałe usługi
Rodzaj

Cena
1. 200,00 zł /h,
2. dodatkowo za wejście na murawę Stadionu - 300,00 zł

Sesje zdjęciowe i video

Stoiska promocyjne / handlowe
Ceny oraz zakres oferty ustalane indywidualnie, stosownie do
Powierzchnie reklamowe
zakresu i czasu ich trwania
Stadion Śląski Sp. z o.o. - cennik wyposażenia
Rodzaj

1 dzień

Brama dmuchana (1 szt.)
Bramki do rugby (komplet)
Bramki piłkarskie (komplet)
Maszynka do liniowania (1 szt.)
Najazd kablowy (1 szt.)
Płotki prewencyjne lekkie (1 szt.)
Podium (komplet)

150,00 zł
150,00 zł
75,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
75,00 zł

Stadion Śląski Sp. z o.o. nie zapewnia transportu sprzętu.
Najemca zwolniony jest z uiszczania opłaty jeśli sprzęt wykorzystywany jest na terenie Stadionu
Śląskiego.
WSZYSTKIE PODANE CENY SĄ KWOTAMI BRUTTO
Wejście na treningową bieżnię lekkoatletyczną po uzgodnieniu w Dziale Organizacji Imprez, Marketingu i Obsługi Klienta
(w trakcie odbywania się zajęć na Boisku syntetycznym korzystanie z bieżni jest zabronione)
Tabela rabatów dla obiektów i funkcji treningowych
liczba wynajmu godzin w miesiącu
50-100
101-150
151-200
powyżej 201

Rabat
10%
15%
20%
25%

liczba wynajmu godzin w roku
Rabat
100-250
10%
251- 500
20%
501- 750
30%
751-1000
40%
1001-1250
50%
1251-1500
60%
powyżej 1501
70%
Rabaty naliczane i sumowane są odrębnie dla poszzególnych obiektów treningowych objętych systemem rabatowym. Z rabatów wyłączone są korty tenisowe i
oświetlenie obiektów.
Rabaty miesięczne i roczne nie podlegają sumowaniu, stąd najemca - w chwili zawierania umowy/składania zamówienia - zobowiązany jest do wskazania
Stadion Śląski Sp. z o.o. czy do podstawy rabatu uwzględniać wyliczenia rabatu miesięcznego czy też rocznego.
W przypadku zmiany zakresu najmu (ograniczenia/zwiększenia) wysokość rabatów ulega zmianie, stosownie do faktycznej liczby godzin najmu w okresie
ustalania wysokości rabatu, z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to przypadku w którym następuje to z przyczyn niezależnych od najemcy.
UWAGA! W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt może być niedostępny.

