
Załącznik nr 7 do Regulaminu Ogólnego Hali Sportowej 

 z płytą sztucznego lodowiska 

 

Regulamin cennika 

1. Jednostką rozliczeniową za korzystanie z usług Hali Sportowej z płytą sztucznego lodowiska, 

stanowiącą podstawę ustalania cen jest 60 minut. 

2. Płatny czas pobytu na hali liczy się od momentu wykupienia biletu. 

3. Faktury VAT wystawiane są tylko w dniu sprzedaży. 

4. Płatność w kasie tylko gotówką. 

5. Płatny czas pobytu obejmuje także czynności rozbierania, ubierania. Przekroczenie opłaconego 

limitu czasowego, podanego w cenniku, powoduje naliczenie dodatkowych opłat jak zakolejną 

godzinę.  

6. Z usług Hali mogą korzystać: 

• Osoby indywidualne 

• Grupy zorganizowane 

• Zakłady pracy i Instytucje, 

• Kluby sportowe i Stowarzyszenia 

7. Podstawą do korzystania z hali/lodowiska i jego urządzeń jest wykupienie: 

• Biletu jednorazowego: normalnego, ulgowego, rodzinnego 

• Karnetu 

8. Opłata za bilety, karnety pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi 

9. Bilet jednorazowy obowiązuje jedynie w dniu sprzedaży i uprawnia do jednorazowego wstępu 

na teren Hali. Wyjście poza teren (przekroczenie bramki wyjściowej) skutkuje unieważnieniem 

biletu. 

10. Opłata za zgubienie kluczyka do szafki wynosi 10,00 zł 

11. Bilety rodzinne przysługują za okazaniem karty „dużej rodziny”  

12. Karnet jest dokumentem na okaziciela i pozwala na korzystanie z usług Obiektu z osobami 

towarzyszącymi. Maksymalnie na jeden karnet może wejść 5 osób. 

13. Karnet posiada określoną wartość wyrażoną w złotych, uprawniającą okaziciela karty  

do korzystania z usług poszczególnych stref do wysokości tej wartości, wg aktualnie 

obowiązującego cennika. Wartość karnetu nie podlega zamianie na gotówkę. 

14. W przypadku wyczerpania środków finansowych na karnecie, pozostałą należną kwotę posiadacz 

karnetu zobowiązany jest uiścić gotówką w kasie przy rozliczeniu. 

15. W przypadku niewykorzystania środków na karnecie w określonym terminie jego ważność może 

być przedłużona: 

• Na kolejne 30, 60 dni w przypadku zasilenia karnetu o dowolną kwotę zawartą w cenniku. 

• Karnet jest ważny przez okres trzech miesięcyod dnia jego ostatniego użycia. Po terminie 

traci ważność, a środki pieniężne które się na nim znajdują - przepadają. 

16. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością 

17. Karnet zagubiony lub skradziony może zostać zablokowany w okresie jego ważności  

po zgłoszeniu numeru w kasie za okazaniem dokumentu tożsamości lub dowodu zakupu  

(faktury, paragonu).  

 

 



18. Bezpłatnie wchodzą na Obiekt : 

• Dzieci i młodzież Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu oraz wszystkich pozostałych 

szkół prowadzonych przez powiat przasnyski. Korzystać będą z obiektu w ramach zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych wychowania fizycznego zgodnie z planem lekcji oraz zajęć 

pozalekcyjnych,  

• Bezpłatnie z Obiektu mogą korzystać uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe i 

stowarzyszenia niepełnosprawnych, kluby i stowarzyszenia dzieci i młodzieży 

uwzględnionew ewidencji prowadzonej przez Starostę Przasnyskiego 

• Rozgrywki i zawody sportowe organizowane w ramach Kalendarza Igrzysk młodzieży 

szkolnej, rozgrywki i zawody sportowe na rzecz dzieci i młodzieży – bezpłatnie. 

• Opiekun grupy zorganizowanej 

• Instruktor prowadzący zajęcia 

 

19. Uprawnieni do korzystania z biletów ulgowych: 

• Dzieci i młodzież szkolna (za okazaniem ważnej  legitymacji szkolnej) 

• Studenci (za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej) 

• Osoby powyżej 65-go roku życia i kombatanci (za okazaniem dokumentu 

potwierdzającego wiek) 

• Członkowie rodzin wielodzietnych (za okazaniem karty dużej rodziny) 

20. Odpłatnie: 

• wg stawek określonych w cenniku i po uprzednio uzgodnionym terminie z 

Kierownikiem Hali mogą korzystać zorganizowane grupy nieformalne osób 

dorosłych, kluby i stowarzyszenia osób dorosłych. 

• we wszystkich pozostałych wolnych terminach, mogą korzystać dorosłe osoby. 

• Pozostałe osoby prawne, instytucje-  zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

21. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują : „Regulamin Ogólny 

Obiektu” i Kierownik Hali 

22. Niniejszy regulamin obowiązuje od 06.12.2020r.  


