
Cennik usług
Hali Sportowej Częstochowa

I. Najem powierzchni sportowych na treningi i zajęcia
    rekreacyjne (1h)

Cena zł
brutto

a) arena główna 240

b) sala treningowa nr 0.087 130

c) sala treningowa nr 0.088 130

d) sala ćwiczeń nr 0.085 80

e) sala ćwiczeń nr 0.086 80

f) sala ćwiczeń nr 2.015/2 80

g) sala do tenisa stołowego nr 2.013 80

II. Udostępnienie sali konferencyjnej (1 h)

1) sala konferencyjna nr 0.024 80
160

2) sala konferencyjna nr 0.027 120

3) sala konferencyjna nr 3.037 170
220

4) sala konferencyjna nr 3.038 80

III. Nieodpłatne udostępnienie obiektu

1. na zasadach określonych w § 3 pkt 3 umowy pomiędzy 
    Gminą Miasto Częstochowa a HSC -

2. inne -

IV. Całoroczny najem sali treningowej na wyłączność ≥ 52 800

.



Cennik najmu Hali Sportowej Częstochowa
na organizacje imprez 

I. Imprezy niebiletowane (arena główna z zapleczem 
szatniowym, sala konferencyjna poziom 0)

Cena zł 
Netto*

1) kluby i stowarzyszenia sportowe oraz fundacje działające
    na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów (60+)  

1000 

2) pozostałe podmioty 1500 

II. Imprezy biletowane** (arena główna z zapleczem szatniowym, sala 
konferencyjna poziom 0)
1) podmioty prowadzące działalność sportową na terenie 
    Częstochowy 

1500 + koszt
energii elektrycznej

2) podmioty realizujące projekty o  znaczeniu promocyjnym i
    strategicznym dla HSC

Cena do negocjacji

3) pozostałe podmioty
Cena do negocjacji

(≥ 9 000)
III. Imprezy po obniżonych kosztach niebiletowane (arena główna z 
zapleczem szatniowym): 
1) podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
    seniorów (60+)  ≥240 

2) podmioty realizująca zadania o charakterze    
    charytatywnym na rzecz osób chorych

≥240

IV. Imprezy o znaczeniu promocyjnym i strategicznym Cena do negocjacji

V. Powierzchnie otwarte (hol główny, hol Ip. Itp.) 
Cena do negocjacji 

(≥3500)

VI. Nieodpłatne udostępnienie obiektu

1. na zasadach określonych w § 3 pkt 3 umowy pomiędzy 
    Gminą Miasto Częstochowa a HSC

-

2. inne -

VII. Sala treningowa/gimnastyczna na potrzeby 
imprez (cały dzień)

≥400

*W zależności od rodzaju imprezy należny podatek wynosi 8 lub 23%
**Cena nie obejmuje obsługi technicznej oraz sprzątania obiektu po imprezie


