Oferta korzystania z Hali Sportowej
Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach
to

wielofunkcyjny

obiekt

sportowy

przystosowany

do

rozgrywania

zawodów

sportowych, przeprowadzania treningów i ćwiczeń gimnastycznych.

Fot. Wojtek Basałygo

Hala Sportowa o wymiarach 40 metrów x 20 metrów posiada boiska do:
•

piłki nożnej halowej,

•

piłki ręcznej (pełnowymiarowe)

•

piłki siatkowej - 3 boiska oraz 1 główne

•

piłki koszykowej - 3 boiska (możliwość regulacji wys. koszy) oraz 1 główne z
opuszczanymi koszami,

Istnieje także możliwość korzystania ze stołów do gry w tenisa stołowego. Ponadto obiekt
wyposażony jest w sprzęt sportowy do uprawiania gimnastyki sportowej (drążki, poręcze,
równoważnia), lekkoatletyki (mata do skoku wzwyż, płotki), zapasów (materace).

Hala Sportowa została zaprojektowana w taki sposób, aby w jednym czasie mogły z niej
korzystać 3 grupy trenujące. Kotary dzielące płytę główną umożliwiają równoczesne i
niezależne prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych w każdej części. Podłoga hali
wykonana jest z paneli bukowych warstwowych Tarkett Multiply 22mm. Oświetlenie i
nagłośnienie hali spełniają wszystkie obowiązujące wymogi. Obiekt wyposażony jest również
w elektroniczną tablicę wyników, która sterowana jest z pomieszczenia spikera na widowni.
Widownia posiada krzesełka dla 237 osób.
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Hala dysponuje czterema szatniami z bezpośrednim dostępem do kabin prysznicowych oraz
do toalet. W każdym z pomieszczeń szatniowych znajdują się 22 szafki zamykane na kluczyk.
Posiadamy również salę do aerobiku, fitness, treningów zapasów, judo oraz zajęć
rekreacyjnych i korekcyjnych. Na piętrze znajduje się siłownia wyposażona w niezbędny
sprzęt do ćwiczeń siłowych. Ponadto wewnątrz obiektu mieści się sala konferencyjna
wyposażona w krzesła, stoliki i rzutnik multimedialny.

Obiekt w pełni przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz hali znajduje się
winda osobowa, toalety dla osób niepełnosprawnych, urządzenie do transportu wózków
inwalidzkich po schodach oraz zjazdy.

CE))IK KORZYSTA)IA Z USŁUG HALI SPORTOWEJ
Korzystanie z:
PŁYTA GŁÓW)A
wynajem na treningi, zajęcia sportowe + szatnia, natryski
120 zł/godz.
wynajem na imprezy masowe (turnieje, mecze) z udostępnieniem zaplecza
cena do
socjalnego i widowni
negocjacji
1/3 PŁYTY GŁÓW)EJ (SEKTOR)
wynajem na treningi, zajęcia sportowe + szatnia, natryski
40 zł/godz.
SALA KOREKCYJ)A
wynajem na zajęcia (aerobic, joga, rytmika, zapasy) + szatnia, natryski
20 zł/godz.
SIŁOW)IA (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 20.00)
jednorazowe wejście (dorośli)
5 zł/godz.
jednorazowe wejście (młodzież do lat 18 i studenci)
4 zł/godz.
jednorazowe wejście grupowe (max. 10 osób)
20 zł/godz.
karnet miesięczny (dorośli)
40 zł/miesiąc
karnet miesięczny (młodzież do lat 18 i studenci)
35 zł/miesiąc
Z opłat za korzystanie z hali sportowej zwolnieni są:
- uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum z gminy Międzyzdroje w ramach
obowiązujących zajęć dydaktycznych zgodnie z grafikiem przedstawionym przez kierownika
hali od godz. 8.00 do 15.30,
- kluby sportowe i stowarzyszenia osób niepełnosprawnych działające na terenie gminy
Międzyzdroje.
CE))IK OPŁAT ZA POWIERZCH)IĘ REKLAMOWĄ
Cennik opłat za powierzchnię reklamową wewnątrz hali sportowej
Opłata
Opłata
Opłata
Wielkość baneru
Opłata roczna
półroczna
kwartalna
miesięczna
mały 1m x 4m

1 000 zł

600 zł

350 zł

150 zł

średni 2m x 4m

1 500 zł

850 zł

500 zł

180 zł

duży 4m x 5m

2 500 zł

1 500 zł

800 zł

300 zł

Wszelkie informacje dotyczące wynajęcia można uzyskać pod nr telefonów:
Tel/fax: 91 32 80 611
Tel. kom. 665 722 607 e-mail: hala.kierownik@miedzyzdroje.pl,
Na życzenie Klientów wystawiamy rachunek.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO REGULAR)EGO KORZYSTA)IA Z HALI
SPORTOWEJ!
P.O. Kierownika Hali Sportowej
Rafał Błocian

