
Cennik za korzystanie z obiektów sportowych na terenie OSW „Czarna Góra”: 

 

1. 
Boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko piłkarskie z trawą 
naturalną, bieżnia lekkoatletyczna i pozostała infrastruktura lekkoatletyczna wraz 
z szatniami, oświetleniem i sprzętem LA: 

  

  

a) dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczestniczących 
w: 

− zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych przez szkoły mające siedzibę  na 
terenie Miasta i Gminy Olkusz  

− zajęciach sportowych prowadzonych przez uczniowskie kluby sportowe mające 
siedzibę  i prowadzące działalność na terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz 
uczestniczących we współzawodnictwie sportowym 

− w zajęciach sportowych prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie 
stowarzyszenia lub fundacji mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie 
Miasta i Gminy Olkusz oraz uczestniczących we współzawodnictwie sportowym 
w ramach właściwego polskiego związku sportowego lub związku sportowego 
będącego członkiem polskiego związku sportowego utworzonego zgodnie 
z ustawą o sporcie i wyszczególnionego w wykazie polskich związków 
sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej 

bezpłatnie 

  
b) organizacja zawodów sportowych przez szkolne związki sportowe mające 
siedzibę i prowadzące działalność  na terenie Miasta i Gminy Olkusz. 

bezpłatnie 

2. 

Działalność sportowa grup seniorskich prowadzona przez kluby sportowe działające 
w formie stowarzyszenia lub fundacji mające siedzibę i prowadzące działalność na 
terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz uczestniczących we współzawodnictwie 
sportowym w ramach właściwego polskiego związku sportowego lub związku 
sportowego będącego członkiem polskiego związku sportowego utworzonego 
zgodnie z ustawą o sporcie i wyszczególnionego w wykazie polskich związków 
sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej: 

  

  
- boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z szatniami 
i oświetleniem 

50 zł/1,5 godz. 

  - boisko piłkarskie z trawą naturalną wraz z szatniami i oświetleniem 100 zł/1,5 godz. 

  
- bieżnia lekkoatletyczna i pozostała infrastruktura la z szatniami, oświetleniem 
i sprzętem LA 

100 zł/m-c 

3. Boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy:   

  - całe boisko (bez szatni i oświetlenia) 200 zł/godz. 

  - 1/2 boiska (bez szatni i oświetlenia) 100 zł/godz. 

  - całe boisko z szatniami i oświetleniem: 2000 zł/1 dzień 

4. Boisko piłkarskie z trawą naturalną:   

  - całe boisko (bez szatni i oświetlenia) 300 zł/godz. 

5. Bieżnia lekkoatletyczna:   

  - bez udostępniania sprzętu la (bez szatni i oświetlenia) 50 zł/godz. 

  - z udostępnieniem sprzętu la (bez szatni i oświetlenia) 100 zł/godz. 

  
- osoby indywidualne, grupy niezrzeszone, służby mundurowe z terenu Miasta 
i Gminy Olkusz (z oświetleniem, bez szatni) 

bezpłatnie 

6. Pozostała infrastruktura lekkoatletyczna     

  - bez dodatkowego sprzętu la 50 zł/godz. 

  - z dodatkowym sprzętem la 100 zł/godz. 

7. Oświetlenie:   

  - boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy  50 zł/godz. 

  - boisko piłkarskie z trawą naturalną  100 zł/godz. 

  - bieżnia lekkoatletyczna  30 zł/godz. 

8. Szatnie:    

  - szatnia z prysznicami  40 zł/godz. 

  - szatnia bez pryszniców  25 zł/godz. 


