
 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH 
świadczonych przez 

Miejski O środek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. 
 
 

§ 1. 
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością świadczy usługi publiczne, które obejmują 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w 
szczególności w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz tworzy 
organizacyjne warunki sprzyjające rozwojowi sportu, w tym dostępu do 
urządzeń i obiektów sportowych w sposób bieŜący i nieprzerwany, w 
ramach realizacji Umowy Powierzenia Wykonania Zadania Własnego z 
dnia 31 grudnia 2015r zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radom, a 
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.  
 

§ 2. 
 
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:  
 
1) spółce– naleŜy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji               
w Radomiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ;  
2) obiektach MOSIR– naleŜy przez to rozumieć obiekty sportowe 
zarządzane przez spółkę, tj.: pływania Orka,  pływalnia Delfin, aquapark 
Neptun, boisko ze sztuczną nawierzchnią, stadion lekkoatletyczno-piłkarki, 
hala sportowa, ośrodek wypoczynkowy Borki, lodowisko sztuczne; 
3) usługach publicznych – naleŜy przez to rozumieć usługi publiczne 
świadczone przez spółkę w wykonaniu zadań własnych Gminy Miasta 
Radom o charakterze uŜyteczności publicznej o znaczeniu lokalnym, 
powierzone spółce na mocy uchwały nr 194/2015 Rady Miejskiej z dnia               
5 października 2015 r., których celem jest bieŜące i nieprzerwane 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia 
powszechnie dostępnych usług z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej, poprawy warunków uprawiania sportu, w tym dostępu do 
urządzeń sportowych oraz wspierania działalności kulturalnej;  



4) podmiotach korzystających – naleŜy przez to rozumieć podmioty 
korzystające z usług publicznych wyróŜnione według następujących 
kategorii: 

a) Gr.1 
- jednostki organizacyjne Gminy Miasta Radomia prowadzące szkolenia 
sportowe (np. wf, klasy sportowe, innowacyjne itp.)                      
- organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego                    
i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), prowadzące 
działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, 
którym Miasto Radom powierzyło wykonywanie zadań publicznych           
w trybie tej ustawy, nie pobierające odpłatności od beneficjentów                        
w związku z realizacją zadań na udostępnionych obiektach;  
b) Gr.2  
- organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy, o której mowa w lit. a) prowadzące działalność statutową                   
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, którym Miasto Radom 
wsparło wykonywanie zadań publicznych w trybie tej ustawy oraz 
Uchwały Rady Miejskiej Nr 216/2011 z dnia 28 października 2011r               
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 
przez Gminę Miasta Radomia ze zmianami;  
c) Gr.3 
- pozostałe organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 
3 ust. 3 ustawy, które nie znajdują się w lit. a) i w lit. b), w tym kluby 
sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej, a w przypadku 
prowadzenia działalności gospodarczej, gdy korzystanie z usług 
publicznych nie pozostaje w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą;  
d) Gr.4  
- osoby indywidualne lub inne podmioty  będące beneficjentami usług  
o charakterze usług publicznych w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu, w tym dostępu do urządzeń sportowych. 

 
§ 3. 

 
1. Spółka udostępnia obiekty sportowe MOSiR, o których mowa w § 2, 
pkt.2 niniejszego regulaminu w ramach realizacji powierzonych jej usług 
publicznych, za odpłatnością uzaleŜnioną od zakwalifikowania do 
kategorii podmiotów korzystających określonych w § 2 pkt 4 - w 
wysokościach określonych w cennikach stanowiących załączniki do 
niniejszego regulaminu, z zastrzeŜeniem ust. 2 - 4. 



2. W przypadku niewskazanego w cenniku rodzaju korzystania z obiektu 
odpłatność ustalana będzie indywidualnie przez spółkę w zaleŜności od 
zakresu korzystania oraz znaczenia przedsięwzięcia, a w szczególności 
popularności wśród mieszkańców Radomia. W terminie do dnia 31 marca 
kaŜdego roku spółka przekaŜe Prezydentowi Miasta Radomia wykaz 
podmiotów korzystających, wobec których ceny zostały ustalone 
indywidualnie wraz ze wskazaniem zastosowanej odpłatności. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Radomia 
moŜe wskazać podmiot korzystający, realizujący zadania z zakresu usług 
publicznych, ustalając cenę za korzystanie z obiektu określoną                                
w cennikach , o których mowa w ust. 1 lub udzielić stosownej bonifikaty. 
4. Udostępnianie obiektów MOSiR wymienionych w § 2, pkt.2, w ramach 
korzystania z usług publicznych w zakresie organizacji przedsięwzięć 
sportowych, kulturalnych lub artystycznych, moŜe odbywać się takŜe na 
zasadzie współorganizacji ze spółką. W takim przypadku przepisu ust. 1 
nie stosuje się. 
 

§ 4. 
 
1. Korzystanie z usług publicznych odbywa się po uprzednim złoŜeniu do 
spółki wniosku, z zastrzeŜeniem ust. 2.  
2. W przypadku podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 3, wniosek 
kierowany jest do Prezydenta Miasta Radom.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2 zawiera w szczególności:  

1)dane wnioskodawcy;  
2)oświadczenie o zakwalifikowaniu do kategorii podmiotów 
korzystających wraz z uzasadnieniem, terminem i opisem realizowanych 
zadań;  
3)szczegółowy zakres rzeczowy realizowanej usługi publicznej;  
4)termin i okres korzystania z obiektu. 
  

§ 5. 
 
1. Szczegółowe terminy oraz warunki korzystania z usług publicznych 
określane są w umowie zawartej pomiędzy spółką a podmiotem 
korzystającym. Nie dotyczy to podmiotów korzystających z usług 
publicznych w sposób incydentalny i w ograniczonym przedmiotowo  
zakresie.  
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 
  



 
§ 6. 

 
1. Spółka udostępni obiekty MOSiR na realizację usług publicznych                      
w terminach niekolidujących z zawartymi umowami oraz wykonywaniem 
niezbędnych czynności utrzymujących prawidłowy stan techniczny 
obiektu.  
2. Podmiotom korzystającym, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a, 
udostępnia się obiekty sportowe MOSIR w terminach uprzednio 
ustalonych z góry na kaŜdy sezon z Zarządzającym obiektem. Terminy 
oraz godziny korzystania z obiektów MOSiR będą ustalane                                  
w Harmonogramie sporządzonym na podstawie złoŜonego przez podmioty 
wniosku. 

 
§ 7. 

 
Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i warunków 
korzystania z obiektów MOSiR z przyczyn od niej niezaleŜnych, siły 
wyŜszej, niesprzyjających warunków atmosferycznych, potrzeby 
przeprowadzenia pielęgnacji i niezbędnych napraw oraz waŜnego interesu 
spółki. 

§ 8. 
 
Podmioty korzystające zobowiązane są do zachowania porządku, 
bezpieczeństwa oraz przestrzegania regulaminów szczegółowo 
określających zasady korzystania z poszczególnych obiektów i urządzeń, 
ustalonych przez spółkę. 
  

§ 9. 
 
Regulamin obowiązuje od dnia    …….......  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych   

przez „Pływalnię Orka” i „Pływalni ę Delfin” 

 
 
Poz. 

 
Rodzaj usługi 

 

Okres* 

 
Opłata brutto 

GR. 1 GR. 2 GR.3 GR.4 

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

60 min. 
- - - 

 
7zł. 
5zł. 

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

60 min. 
- - - 

 
9zł. 
6zł. 

3. Sauna (po uprzedniej rezerwacji dla min 3 osób) 60 min. - - - 10zł. 
4. Wejścia indywidualne – w dni wolne od pracy*** 

- bilet normalny 
- bilet ulgowy **** 

60 min. 
- - - 

 
9zł. 
6zł. 

5. Wejścia grupowe – cały basen 45 min. 1 zł 220 zł. 295zł. 340 zł 

6. Wejścia grupowe – ½ basenu 45 min. 1 zł. 120 zł. 165zł. 170 zł 

7. Wejścia grupowe – 1 tor 45 min. 1 zł. 50 zł. 65zł. 85 zł 

8. Sauna – dla grup zorganizowanych ( max 6 osób ) 45 min. 1 zł. 50 zł. 65zł. 85 zł 

9. Karta  abonamentowa o wartości 50 zł. (10% gratis), 
100zł. (15% gratis) , 250zł. (20% gratis) 

     

*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 młodzieŜ szkolna, studenci do ukończenia 26 roku Ŝycia, emeryci, renciści oraz osoby niepełnosprawne wraz z 

opiekunem 

*****dzieci do lat 3 – wstęp wolny 

******Mosir  zastrzega sobie  zmiany ceny w przypadku akcji promocyjnych, krótkotrwałych działań marketingowych 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych  

przez „Aquapark Neptun 

 

*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 młodzieŜ szkolna, studenci do ukończenia 26 roku Ŝycia, emeryci, renciści oraz osoby niepełnosprawne wraz z 

opiekunem 

*****dzieci do lat 3 – wstęp wolny 

******Mosir  zastrzega sobie  zmiany ceny w przypadku akcji promocyjnych, krótkotrwałych działań marketingowych 

 

 
Poz. 

 
Rodzaj usługi 

 

Okres* 

 
Opłata brutto 

GR. 1 GR. 2 GR.3 Gr.4 

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

60min 
- - - 

 
8zł. 
6zł. 

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

60min 
- - - 

 
10zł. 
7zł. 

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

60min 

- - - 
 

12zł. 
8zł. 

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

5min 
- - - 1,50zł. 

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

5min 
- - - 1,50zł. 

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

5min 
- - - 2zł. 

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

120min 
- - - 

 
14zł. 
10zł. 

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

120min 
- - - 

 
17zł. 
12zł. 

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

120min 
- - - 

 
20zł. 
14zł. 

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

bez 
limitu - - - 

 
24zł. 
18zł. 

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

bez 
limitu - - - 

 
30zł. 
21zł. 

12. Bilet RELAX – w dni wolne od pracy*** 
- bilet normalny 
- bilet ulgowy **** 

bez 
limitu - - - 

 
36zł. 
24zł. 

13. Karta  abonamentowa o wartości 50 zł. (10% gratis), 
100zł. (15% gratis) , 250zł. (20% gratis) 

     

14. Wejścia grupowe - basen rekreacyjny ( cały ) 45 min. 1 zł 160 zł 200 zł. 260 zł 
 

15. Wejścia grupowe - basen sportowy – 1 tor ( max 3 tory) 45 min 1 zł 65 zł. 80 zł. 100 zł. 
 



Cennik zajęć grupowych  
 
Poz. Rodzaj zajęć Jednorazowe wejście Karnety 

1. Nauka pływania 30 zł. 200 zł. 

2. Pływanie korekcyjne 40 zł. 320 zł. 

3. Aquababy 40 zł. 350 zł. 

4. Aquareha 30 zł. 175 zł. 

5. Aqafitness 30 zł. 200 zł. 

6. Karnety 175 zł, 200 zł, 320 zł, 350 zł / 10 wejść 

 
Cennik zajęć indywidualnych 
 

1 osoba 2 osoby 3 osoby 

50 zł. 80 zł. 
2 x 40 zł. 

105 zł. 
3 x 35 zł. 

 
Bilet zajęć indywidualnych instruktorów z zewnątrz 
 

Poz. 
 

Bilet instruktorski 
NEPTUN ORKA/DELFIN 

Instruktor Uczestnik Instruktor Uczestnik 
1. 1 osoba 20 zł. wg.cennika 12 zł. wg.cennika 

2. 2 osoby 25 zł. wg.cennika 15 zł. wg.cennika 

3. 3 osoby 30 zł. wg.cennika 18 zł. wg.cennika 

4. Opłata za kaŜdą kolejną 
osobę 

12 zł. wg.cennika 10 zł. wg.cennika 

 
 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych  

na „Hali Sportowej”  przy ul. Narutowicza 

 
Poz. 

 
Rodzaj usługi 

 

Okres* 

 
Opłata brutto* 

GR. 1 GR. 2 GR.3 Gr.4 

1. Treningi 1 godz  1 zł 45 zł 75 zł 150 zł 

2. Mecze sportowe 1 godz 1 zł 75 zł 150 zł 300 zł 

3. Zawody sportowe 1 godz 1 zł 60 zł 100 zł 200 zł 

4. Imprezy komercyjne 1 godz - - - 400 zł 

*podane ceny są cenami brutto obejmują koszty przebywania na sali, szatnie dla zawodników 

 



Załącznik nr 4 do Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych  

na „Boisku lekkoatletyczno-piłkarskim”  przy ul. Narutowicza 

 
Poz. 

 
Rodzaj usługi 

 

Okres* 

 
Opłata brutto* 

GR. 1 GR. 2 GR.3 GR.4 

1. Treningi 1,5 godz 1 zł 72 zł 120 zł 240 zł 

2. Mecze sportowe 1,5 godz 1 zł 162 zł 270 zł 540 zł  

3. Zawody sportowe 1,5 godz 1 zł 120 zł 200 zł 400 zł 

4. Imprezy komercyjne 1 godz - - - 500 zł 

5. Treningi z oświetleniem 1,5 godz 1 zł 81 zł 135 zł 270 zł 

6. Mecze sportowe z oświetleniem 1,5 godz 1 zł 174 zł 290 zł 580 zł 

7. Zawody sportowe z oświetleniem 1,5 godz 1 zł 129 zł 215 zł 430 zł 

8. Imprezy komercyjne z 
oświetleniem 

1 godz - - - 550 zł 

9. BieŜnia lekkoatletyczna 1 godz 1 zł 30 zł 50 zł 100 zł 

10. BieŜnia lekkoatletyczna z 
oświetleniem 

1 godz 1 zł 45 zł 75 zł 150 zł 

11. Hala lekkoatletyczna 1 godz 1 zł 45 zł 75 zł 150 zł 

12. Imprezy komercyjne 1 godz - - - 300 zł 

*podane ceny są cenami brutto obejmują  szatnie dla zawodników 

 
Boisko boczne przy boisku głównym przy ul. Narutowicza 

 

 
Poz. 

 
Rodzaj usługi 

 

Okres* 

 
Opłata brutto* 

GR. 1 GR. 2 GR.3 GR.4 

1. Treningi 1,5 godz 1 zł 24 zł 40 zł 80 zł 

2. Mecze sportowe 1,5 godz 1 zł 45 zł 75 zł 150 zł  

3. Zawody sportowe 1,5 godz 1 zł 60 zł 100 zł 200 zł 

4. Imprezy komercyjne 1 godz - - - 250 zł 

*podane ceny są cenami brutto obejmują  szatnie dla zawodników 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych  

na „Boisku ze sztuczną nawierzchnia” przy ul. Chałubińskiego 

 
Poz. 

 
Rodzaj usługi 

 

Okres* 

 
Opłata brutto* 

GR. 1 GR. 2 GR.3 GR.4 

1. Treningi 1,5 godz 1 zł 36 zł 60 zł 120 zł 

2. Mecze sportowe 1,5 godz 1 zł 81 zł 135 zł 270 zł 

3. Zawody sportowe 1,5 godz 1 zł 60 zł 100 zł 200 zł 

4. Imprezy komercyjne 1 godz - - - 200 zł 

5. Treningi z oświetleniem 1,5 godz 1 zł 45 zł 75 zł 150 zł 

6. Mecze sportowe z oświetleniem 1,5 godz 1 zł 90 zł 150 zł 300 zł 

7. Zawody sportowe z oświetleniem 1,5 godz 1 zł 66 zł 110 zł 220 zł 

8. Imprezy komercyjne z oświetleniem 1 godz - - - 250 zł 

9. Treningi – ½ boiska 1,5 godz 1 zł 18 zł 30 zł 60 zł 

10. Mecze sportowe– ½ boiska 1,5 godz 1 zł 41 zł 68 zł 135 zł 

11. Zawody sportowe– ½ boiska 1,5 godz 1 zł 30 zł 50 zł  100 zł 

12. Imprezy komercyjne– ½ boiska 1 godz - - - 100 zł 

13. Treningi z oświetleniem – ½ boiska 1,5 godz 1 zł 23 zł 38 zł 75 zł 

14. Mecze sportowe z oświetleniem– ½ boiska 1,5 godz 1 zł 45 zł 75 zł 150 zł 

15. Zawody sportowe z oświetleniem– ½ 
boiska 

1,5 godz 1 zł 33 zł 55 zł 110 zł 

16. Imprezy komercyjne z oświetleniem– ½ 
boiska 

1 godz - - - 125 zł 

*podane ceny są cenami brutto obejmują  szatnie dla zawodników 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 6 do Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych  

na „Lodowisku sztucznym” przy ul. Narutowicza 

*czas od przejścia przez bramki 

** cena za 1 osobę 

*** uprawnionymi do biletu ulgowego są dzieci młodzieŜ szkolna, studenci do ukończenia 26 roku Ŝycia, emeryci, renciści 

oraz osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem 

****dzieci do lat 3 – wstęp wolny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poz. 

 
Rodzaj usługi 

 

Okres* 

 
Opłata brutto** 

GR. 1 GR. 2 GR.3 GR. 4 

1. Bilet normalny 60min - - - 7zł. 

2. Bilet ulgowy*** 60min - - - 5zł. 

3. Dopłata za przekroczenie czasu – bilet normalny 10min - - - 0,70zł. 

4. Dopłata za przekroczenie czasu – bilet ulgowy 10min - - - 0,50zł. 

5. WypoŜyczenie łyŜew Bez limitu - - - 5zł. 

6. Wejścia grupowe – dot. grup min 10 osobowych  60min 1 zł 2 zł. 2 zł. 3 zł. 

7. Wejścia grupowe – dot. grup min 10 osobowych – 
wypoŜyczenie łyŜew 

Bez  limitu 1 zł 2 zł. 2 zł. 2 zł 

8. Karta  abonamentowa o wartości 50 zł. (10% 
gratis), 100zł. (15% gratis) , 250zł. (20% gratis) 

     



Załącznik nr 7 do Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych  

na „Ośrodku Borki”  przy ul. Krasickiego 

 
Poz. 

 
Rodzaj usługi 

 

Okres* 

 
Opłata brutto 

GR. 1 GR. 2 GR.3 GR. 4 

1. WypoŜyczenie  roweru wodnego – 2 osobowego 60min - - - 10zł. 

2. WypoŜyczenie  roweru wodnego – 4 osobowego 60min - - - 15zł. 

3. WypoŜyczenie kajaku 60min - - - 4zł. 

4. Karta  abonamentowa o wartości 50 zł. (10% 
gratis), 100zł. (15% gratis) , 250zł. (20% gratis) 

     

 
*podane ceny są cenami brutto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 8 do Regulaminu korzystania z opłat najmu powierzchni 

uŜytkowej i gruntu oraz opłaty za udostępnianie miejsca pod reklamę  na  obiektach MOSiR   

 
Poz. 

 
Rodzaj opłaty  

 

Jednostka* 

 
Opłata brutto 

GR. 1 GR. 2 GR.3 GR. 4 

1. Wynajem pomieszczeń 1m2 1 zł. 5 zł. 10 zł. 20 zł. 

2. DzierŜawa terenu 1m2 - - - 25 zł. 

3. Udostępnienie miejsca pod reklamę  1m2 - - - od 50 zł. 
do 200 zł. 

 
*podane ceny są cenami brutto  

**podane ceny nie obejmują opłat za media 

***cena wynajmu pomieszczeń i dzierŜawy terenu uzaleŜniona jest od następujących parametrów: 

      - od stanu technicznego uŜytkowanego lokalu 

      - od usytuowania lokalu  

      - od sezonowości 

      

 
 
 
 


