
Załącznik nr 1   

 „Pływalnia Orka” przy ul. Młynarskiej 

 „Pływalnia Delfin” przy ul. Piastowskiej 

 

Poz. Rodzaj usługi Okres* Stawka opłaty brutto 

1. 

Wejścia indywidualne- w dni powszednie** do godz. 16 

60 min. 

  

- bilet normalny 16 zł 

- bilet ulgowy **** 13 zł 

2. 

Wejścia indywidualne- w dni powszednie** po godz. 16 

60 min. 

  

- bilet normalny 18 zł 

- bilet ulgowy **** 14 zł 

3. Sauna (w wyznaczonych godzinach) 60 min. 25 zł 

4. 

Wejścia indywidualne – w dni wolne od pracy*** 

60 min. 

  

- bilet normalny 19 zł 

- bilet ulgowy **** 16 zł 

5. Wejścia grupowe – cały basen 45 min. 590 zł 

6. Wejścia grupowe – ½ basenu 45 min. 340 zł 

7. Wejścia grupowe – 1 tor 45 min. 140 zł 

8. Sauna – dla grup zorganizowanych ( max 6 osób ) 45 min. 150 zł 

9. 

Karta  abonamentowa o wartości: 

Jednorazowy koszt zakupu karty 5 zł 

Okres ważności 12 miesięcy po każdym doładowaniu 

  

100 zł + 15 zł gratis 

250 zł + 50 zł gratis 

350 zł + 80 zł gratis  

10.  Sala gimnastyczna Orka¹ godz. 150 zł 

 

*czas przebywania w strefie płatnej pływalni 

** od poniedziałku do piątku 

***soboty, niedziele, święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy 

****uprawnionymi do biletu ulgowego są dzieci młodzież szkolna, studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci, renciści oraz osoby niepełnosprawne                      

wraz z opiekunem 

- dzieci do lat 3 – wstęp wolny 

- weterani i weterani poszkodowani zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku (dz. U. z 2019r. , poz. 1569 i 1726) -wstęp wolny  na strefę basenową   

- promocje i oferty specjalne nie łączą się, 

- MOSIR  zastrzega sobie  możliwość rezygnacji z promocji, zmiany ceny w przypadku akcji promocyjnych, krótkotrwałych działań marketingowych 

¹ cena obejmuje koszty przebywania na sali gimnastycznej , cena nie obejmuje energii elektrycznej, która będzie naliczana osobno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 

„Aquapark Neptun” przy ul. Wyścigowej 

 

*czas przebywania w strefie płatnej pływalni 

** od poniedziałku do piątku 

***soboty, niedziele, święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy 

****uprawnionymi do biletu ulgowego są dzieci młodzież szkolna, studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci, renciści oraz osoby niepełnosprawne                      

 wraz z opiekunem 

- dzieci do lat 3 – wstęp wolny 

 - weterani i weterani poszkodowani zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku (dz. U. z 2019r., poz. 1569 i 1726) – wstęp wolny na strefę basenową - Promocje i oferty specjalne nie 

łączą się, 

 - MOSIR  zastrzega sobie  możliwość z rezygnacji z promocji, zmiany ceny w przypadku akcji promocyjnych, krótkotrwałych działań marketingowych 

 

Poz. 

 

Rodzaj usługi 

Okres* Stawka opłaty brutto 

1. Wejścia indywidualne- w dni powszednie** do godz. 16 

- bilet normalny 

- bilet ulgowy **** 

60 min  

22 zł 

18 zł 

2. Wejścia indywidualne- w dni powszednie** po godz. 16 

- bilet normalny 

- bilet ulgowy **** 

60 min  

24 zł 

19 zł 

3. Wejścia indywidualne – w dni wolne od pracy*** 
- bilet normalny 

- bilet ulgowy **** 

60 min  

27 zł 

21 zł 

4. Strefa saun i opalania – w dni powszednie** do godz. 16 

 

5 min 
4,50 zł 

5. Strefa saun i opalania – w dni powszednie** po godz. 16 

 

5 min 
4,50 zł 

6. Strefa saun i opalania – w dni wolne od pracy*** 

 

5 min 
6 zł 

7. Wejścia indywidualne- w dni powszednie** do godz. 16 

- bilet normalny 

- bilet ulgowy **** 

120 min  

35 zł 

29 zł 

8. Wejścia indywidualne- w dni powszednie** po godz. 16 

- bilet normalny 

- bilet ulgowy **** 

120 

min 

 

38 zł 

31 zł 

9. Wejścia indywidualne – w dni wolne od pracy*** 

- bilet normalny 

- bilet ulgowy **** 

120 

min 

 

43 zł 

33 zł 

10. Bilet RELAX- w dni powszednie** do godz. 16 

- bilet normalny 

- bilet ulgowy **** 

Bez limitu  

56 zł 

45 zł 

11. Bilet RELAX- w dni powszednie** po godz. 16 

- bilet normalny 

- bilet ulgowy **** 

Bez limitu  

62 zł 

51 zł 

12. Bilet RELAX – w dni wolne od pracy*** 

- bilet normalny 

- bilet ulgowy **** 

Bez limitu  

72 zł 

54 zł 

13. Karta  abonamentowa o wartości: 

Jednorazowy koszt zakupu karty 5 zł 

Okres ważności 12 miesięcy po każdym doładowaniu 

 100 zł + 15 zł gratis 

250 zł + 50 zł gratis 

350 zł + 80 zł gratis 

14. Wejścia grupowe – basen szkoleniowy – 1 tor 45 min. 85 zł 

 

15. Wejścia grupowe – basen sportowy – 1 tor  45 min 170 zł 

 
16. Boisko wielofunkcyjne 60 min. 80 zł 

17. Boisko wielofunkcyjne z oświetleniem  60 min.  120 zł 



 

Cennik zajęć grupowych*  

 

Poz. Rodzaj zajęć Jednorazowe wejście Karnety 

1. Nauka pływania 45 zł 370 zł 

2. Pływanie korekcyjne 50 zł 420 zł 

3. Aquababy 55 zł 470 zł 

4. Aqafitness 45 zł 370 zł 

5. Karnety 370 zł, 420 zł, 470 zł / 10 wejść 

6. Instruktor pływania dla 

grup zorganizowanych 

90 zł  

 

Cennik zajęć indywidualnych (nauka pływania)* 

 

Poz.  NEPTUN ORKA/DELFIN 

1. 1 osoba 90 zł 80 zł 

2. 2 osoby 140 zł ( 2 x 70 zł ) 120 zł ( 2 x 60 zł ) 

3. 3 osoby 180 zł (3 x 60 zł ) 150 zł ( 3 x 50 zł ) 

 

 

Bilet zajęć indywidualnych instruktorów z zewnątrz* 

 

Poz 

 
Bilet instruktorski 

NEPTUN ORKA/DELFIN 

Instruktor Uczestnik Instruktor Uczestnik 

1. 1 osoba 36 zł wg. cennika 28 zł wg. cennika 

2. 2 osoby 44 zł wg. cennika 33 zł wg. cennika 

3. 3 osoby 52 zł wg. cennika 38 zł wg. cennika 

4. Opłata za każdą kolejną 

osobę 
23 zł wg. cennika 18 zł wg. cennika 

 

Podane ceny dotyczą 1 godziny kalkulacyjnej trwania zajęć tj. 45 minut. 

Informacje dodatkowe: 

1. Ceny biletów dla osób korzystających z kart: Radomska  Karta Rodzina Plus, Radomska Karta Seniora, Radomska Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością (brak możliwości zakupu 

biletu z karty abonamentowej MOSiR) 

Basen (60 minut) -  6 zł  

Sauna - zgodnie z cennikiem ogólnym 

2. Jednorazowy koszt zakupu karty abonamentowej – 5 zł. 

3. Okres ważności środków na karcie abonamentowej wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu. Przedłużenie ich ważności jest możliwe po dokonaniu kolejnego zasilenia karty w terminie do 12 

miesięcy od poprzedniego doładowania.  

4. Promocje i oferty specjalne nie łączą się. 

5. Opłata za zagubiony/zniszczony kluczyk – 50 zł 

6. W Aquaparku „Neptun” obowiązują dodatkowe bilety ze zniżką: 

 Wejście grupowe (od 20 osób): 10 % zniżki od ceny biletu lub wejście max 2 opiekunów gratis. 

 Bilet rodzinny od 3 osób (min. 1 – max. 2 os. Dorosłe i min. 1 dziecko, max 5 dzieci do 15 roku życia):  

3 zł zniżki od każdego biletu  

7. W Aquaparku „Neptun” obowiązują dodatkowe oferty specjalne: 

 Poranne ptaszki 

 W samo południe 

Oferta „W samo południe” nie obowiązuje w wakacje, ferie oraz dni wolne. 

 

 



 

Załącznik nr 3  

„Stadion lekkoatletyczno - piłkarski” przy ul. Narutowicza 

Poz. Rodzaj usługi Okres Stawka opłaty brutto*  

1. Treningi 1 godz. 280 zł 

2. Mecze/Puchar sportowe 1 godz. 720 zł 

3. Zawody/ Mistrzostwa sportowe 1 godz. 700 zł 

4. Imprezy komercyjne 1 godz. 720 zł 

5. Bieżnia lekkoatletyczna 1 godz. 220 zł 

6. Hala lekkoatletyczna 1 godz. 220 zł 

7. Imprezy komercyjne hala lekkoatletyczna 1 godz. 420 zł 

8. Sala konferencyjna na stadionie    1 godz. 160 zł 

9. Wynajem parkingu podziemnego 1 godz. 120 zł 

 

* cena obejmuje  koszty przebywania na boisku,  szatnie dla zawodników, cena nie obejmuje energii elektrycznej, która będzie naliczana osobno 

**weterani i weterani poszkodowani  zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 ( dz. U. z 2019r., poz. 1569 i 1726 )-wstęp wolny zgodnie z regulaminem obiektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 4 

Boisko boczne przy boisku głównym przy ul. Narutowicza 

                                                            Boisko boczne /trawiaste/  przy ul. Struga 

Poz. Rodzaj usługi Okres 
Stawka opłaty 

brutto * 

1. Treningi 1 godz. 90 zł 

2. Mecze sportowe 1 godz. 150 zł 

3. Zawody sportowe 1 godz. 200 zł 

4. Imprezy komercyjne 1 godz. 320 zł 

5. Wynajem parkingu podziemnego 1 godz. 120 zł 

* cena obejmuje  koszty przebywania na boisku, szatnie dla zawodników, cena nie obejmuje energii elektrycznej, która będzie naliczana osobno 

4. Oświetlenie  przystosowane do treningu profesjonalnego                                                                                                              

                                                          

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 5  

 „Boisko ze sztuczną nawierzchnią” przy ul. Chałubińskiego 

                                            „Boisko ze sztuczną nawierzchnią” przy ul. Rapackiego 

Poz. Rodzaj usługi Okres 
Stawka opłaty brutto 

* ** 

1. Treningi 1 godz. 150 zł 

2. Treningi – ½ boiska 1 godz. 75 zł 

     3. Mecze sportowe 1 godz. 270 zł 

4. Mecze sportowe– ½ boiska 1 godz. 140 zł 

5. Zawody sportowe 1 godz. 210 zł 

6. Zawody sportowe– ½ boiska 1 godz. 110 zł 

7. Imprezy komercyjne 1 godz. 360 zł 

8. Imprezy komercyjne ½ boiska 1 godz. 180 zł 

9. Wynajem parkingu podziemnego ul. Narutowicza  1 godz. 120 zł 

* cena obejmuje  koszty przebywania na boisku,  szatnie dla zawodników, cena nie obejmuje energii elektrycznej, która będzie rozliczona osobno 

 

Załącznik nr 6 

„Hala Sportowa” przy ul. Narutowicza 

 

Poz. Rodzaj usługi Okres Stawka opłaty brutto *  ** 

1. Treningi 1 godz. 220 zł 

2. Mecze sportowe 1 godz. 
450 zł 

3. Zawody sportowe 1 godz. 300 zł 

4. Imprezy komercyjne 1 godz. 
550 zł 

5.  Sala konferencyjna 1 godz. 
120 zł 

6.  Wynajem parkingu podziemnego  1 godz. 
120 zł 

 

* cena obejmują koszty przebywania na sali, szatnie dla zawodników, podane ceny nie obejmują sprzątania, cena nie obejmuje energii elektrycznej , która będzie naliczana osobno 

**weterani i weterani poszkodowani zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 ( dz. U. z 2019r., poz. 1569 i 1726 )-wstęp wolny zgodnie z regulaminem obiektu 

 

 

Załącznik nr 7  

„Lodowisko sztuczne” przy ul. Narutowicza  

Poz. Rodzaj usługi Okres* Stawka opłaty brutto ** 

1. Bilet normalny od poniedziałku do piątku 60 min. 15 zł 

2. Bilet ulgowy*** od poniedziałku do piątku 60 min. 10 zł 

     3. Bilet normalny soboty, niedziele i święta 60 min 17 zł 

4. Bilet ulgowy*** soboty, niedziele i święta 60 min 12 zł 

5. Dopłata za przekroczenie czasu – bilet normalny 6 min. 1,50 zł 

6. Dopłata za przekroczenie czasu – bilet ulgowy 6 min. 1 zł 



7. Wypożyczenie łyżew Bez limitu 8 zł 

8. Wejścia grupowe – dot. Grup min 10 osobowych  60 min. 8 zł 

9. 
Wejścia grupowe – dot. Grup min 10 osobowych – 

wypożyczenie łyżew 
Bez  limitu 6 zł 

10. Karta  abonamentowa o wartości:   

  

100 zł + 15 zł gratis      

250 zł + 50 zł gratis       

350 zł + 80 zł gratis 

 
 

* czas od przejścia przez bramki 

** cena za 1 osobę 

*** uprawnionymi do biletu ulgowego są dzieci młodzież szkolna, studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci, renciści oraz osoby 

niepełnosprawne wraz z opiekunem 

****dzieci do lat 3 – wstęp wolny 

 
 

 

 

Załącznik nr 8  

„Ośrodek Borki” przy ul. Stasieckiego 

 

Poz. Rodzaj usługi Okres Stawka opłaty brutto* 

1. Wypożyczenie roweru wodnego – 2 osoby 60 min. 24,00 zł 

2. Wypożyczenie roweru wodnego – 4 osoby 60 min. 42,00 zł 

3. Wypożyczenie kajaku 60 min. 12,00 zł 

4. Wypożyczenie deski dmuchanej SUP 60 min. * 42,00 zł 

5. Karta abonamentowa o wartości:  

100 zł + 15 zł gratis 

250 zł + 50 zł gratis 

350 zł + 80 zł gratis 

 
*czas przebywania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 9 

„Salka Treningowa” przy ul. Stasieckiego 

 

Poz. Rodzaj usługi Okres Stawka opłaty brutto* 

1. Udostępnienie salka treningowej 60 min. 120 zł. 

2. Sauna (po uprzedniej rezerwacji min. 3 os) 60 min. 20,00 zł/osoba 

 

    

 
* w cenie rezerwacji Sali Treningowej jest korzystanie z szatni z natryskami, cena nie obejmuje energii elektrycznej, która będzie naliczana osobno 

 

 

 

Załącznik nr 10  

„ Kortów Tenisowych” przy ul. Bulwarowej   

 

Cennik    ZIMA   

Dzień tygodnia  Godziny 
Stawka opłaty brutto za 

kort/1h* 

Pon. - Pt. 
7.00-15.00                    

15.00-22.00 

80,00 zł                                   

110,00 zł 

Sob. – Ndz. i święta 
7.00-15.00                               

15.00-22.00 

110,00 zł                                   

80,00 zł 

Cennik  LATO    

Dzień tygodnia  Godziny 
Stawka opłaty brutto za 

kort/1h* 

Pon.- Pt. 
7.00-15.00                    

15.00-22.00 

55,00 zł                                   

65,00 zł 

Sob. –Ndz. i święta 
7.00-15.00                       

15.00-22.00 

65,00 zł                                              

55,00 zł 

Wynajem ścianki tenisowej 



Pon. – Ndz.  7.00-22.00                     20,00 zł/h 

 

 

 

Rodzaj usługi Okres Stawka opłata brutto* 

Sala Konferencyjna  1 godz.  120 zł 

 

*podane ceny nie obejmują opłat za media 

**Bilet zniżkowy 50% wartości  ceny podstawowej dla emerytów tylko z ważną legitymację obowiązuje od poniedziałku do piątku do godziny 12.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 11  

Hala  Sportowo – Widowiskowa  przy ul. Struga  

 

Lp NAZWA PARAMETRY CENA   BRUTTO 

1 
Wynajem areny głównej z trybunami – impreza o charakterze komercyjnym 

29 000 zł –  41 000 
zł/wydarzenie***³ 

2 
Wynajem areny głównej bez trybun  impreza   o charakterze komercyjnym 

22 000 zł -26 000 zł 
wydarzenie***³ 

3 Wynajem areny głównej z trybunami – impreza o charakterze społecznym 11 800 zł - 21 500 zł   ***³ 

4 Wynajem areny głównej 
Boisko wielofunkcyjne – impreza o charakterze 

komercyjnym 
1 200 zł. - 1 500 zł/godzina  *¹ ³ 

5 
Wynajem areny głównej 

Boisko wielofunkcyjne – impreza o charakterze 
społecznym 

660 zł- 780 zł /godzina *¹ ³ 

  

6 Wynajem krzeseł Maksymalnie  1 000 sztuk  8,00 zł - 14 zł/sztuka² 

7 Wynajem krzeseł poza halą Maksymalnie 1 000 sztuk  9,50 zł. – 15,00 zł. / sztuka² 

  

8 
Wynajem czasu reklamowego na  

telebimie 
Powierzchnia całkowita: …m² do negocjacji 

  

9 
Wynajem sali treningowej 

Wynajem hali treningowej                               impreza o 
charakterze komercyjnym 

8800 zł – 10 000 zł /wydarzenie 
**³ 

10 
Wynajem sali treningowej 

Wynajem hali treningowej                                   impreza 
o charakterze społecznym 

4400 zł - 5 900 zł/ wydarzenie 
**³ 

  

13 
Wynajem skybox Prezydencki Powierzchnia ok. 20 m²   5400 zł/ 24 H³ 

14 
Wynajem skybox Prezydencki 

Powierzchnia ok. 20 m²  pod wydarzenie        max 12 
osób 

 5400 zł / wydarzenie ( 24 H) + 
cena biletu od osoby³ 

15 
Wynajem skybox  Powierzchnia ok. 20 m² 49 000 zł / rok ³ 

16 
Wynajem sali konferencyjnej Powierzchnia 112m² 480 - 580 zł. / godzina¹³ 

17 
Wynajem sali konferencyjnej z 

zapleczem medialnym 
Powierzchnia 185,2 m² 600 zł - 730 zł. /godzinę³ 

  

18 
Wynajem loży VIP 42 siedziska 

Minimum 10 sztuk/do 
negocjacji 

19 
Branding Arena główna  Do negocjacji 

 

 

 

 



 

KLUBY SPORTOWE 

1 
Wynajem areny głównej lokalne Kluby 

Sportowe 
Wynajem areny głównej wraz 

z trybunami/mecz 
820 zł /godzina meczowa + 10% ze 

sprzedaży biletów³ 

2 

Wynajem areny głównej Kluby 
Sportowe z poza Gminy Miasta 

Radomia 

Wynajem areny głównej wraz 
z trybunami/mecz 

980 zł /godzina meczowa + 10% ze 
sprzedaży biletów³ 

3 
Wynajem areny głównej lokalne Kluby 

Sportowe 
Wynajem areny głównej 480 zł/godzina treningowa³ 

4 

Wynajem areny głównej Kluby 
Sportowe z poza Gminy Miasta 

Radomia 
Wynajem areny głównej 590 zł/godzina treningowa³ 

5 
Wynajem sali treningowej lokalne Kluby 

Sportowe 
Boisko wielofunkcyjne 300 zł/godzina treningowa³ 

6 

Wynajem sali treningowej Kluby 
Sportowe z poza Gminy Miasta 

Radomia 
Boisko wielofunkcyjne 400 zł/godzina treningowa³ 

7 
Branding Arena główna i trybuny podczas meczu Do negocjacji 

 
***Wynajem dotyczy jednodniowego wydarzenia (24h) wraz z infrastrukturą do przeprowadzenia wydarzenia 
uwzględniającego jego charakter, bez usługi sprzątania oraz mediów.  Za każdą rozpoczętą dobę  organizator ponosi 
dodatkową opłatę w wysokości 6 000 zł w przypadku kolejnego wydarzenia obejmującego tą sama umowę 50% kwoty 
podstawowej. 
 
**Wynajem dotyczy jednodniowego wydarzenia (24h) wraz z infrastrukturą do przeprowadzenia wydarzenia 
uwzględniającego jego charakter, bez usługi sprzątania.  Za każdą rozpoczętą dobę  organizator ponosi dodatkową 
opłatę w wysokości 3 000 zł w przypadku kolejnego wydarzenia obejmującego tą sama umowę 50% kwoty 
podstawowej. 
 
*Wynajem dotyczy jednorazowego wydarzenia przewidzianego w umowie wraz z infrastrukturą do przeprowadzenia 
wydarzenia uwzględniającego jego charakter, bez usługi sprzątania.   
 
¹ Cena uzależniona jest od rodzaju wydarzenia, czasu trwania oraz cykliczności umów zawieranych pomiędzy Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. a kontrahentem, stawka nie dotyczy stałych umów z Klubami 
Sportowymi. 
 
² Cena uzależniona od ilości sztuk. 
³ Cena nie uwzględnia zużycia energii elektrycznej, którą osobno pokrywa korzystający. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 12  

 

Wynajem powierzchni na Hali Sportowo - Widowiskowej przy ul. Struga  

 

Lp NAZWA PARAMETRY CENA ZA m² brutto* 

1 Powierzchnia biurowa Kluby Sportowe 37,00 zł. 

2 Powierzchnia biurowa Komercja 52,00 zł. 

3 Restauracja + 2 bary + catering + strefa VIP Komercja 52,00 zł. 

4 PUB sportowy z ogródkiem Komercja 74,00 zł. 

5 Bar - kawiarnia Komercja 67,00 zł. 

6 Fitness / E -sport Komercja 59,00 zł. 

 

*podane ceny nie obejmują opłat za media, cena nie obejmuje energii elektrycznej, która będzie naliczana osobno 

 

                             Opłaty najmu powierzchni użytkowej  i gruntu oraz opłaty     

                                           za udostępnienia miejsca pod reklamę na obiektach MOSiR 

 

 

Poz. Rodzaj opłaty Jednostka Stawka opłaty brutto* ** 

1. Wynajem pomieszczeń pod biuro 1 m² 30,00 zł 

2. Wynajem pomieszczeń pod magazyn 1 m² 20,00 zł 

3. Dzierżawa terenu  1 m² 30,00 zł 

4. Udostępnienie miejsca pod reklamę 1 m² od 60 zł do 240 zł 

 
*podane ceny nie obejmują opłat za media, cena nie obejmuje energii elektrycznej, która będzie naliczana osobno. 

**cena wynajmu pomieszczeń i dzierżawy terenu uzależniona jest od następujących parametrów: 

      - od stanu technicznego użytkowanego lokalu 

      - od usytuowania lokalu 

      - od sezonowości 

 


