
 

 

Cennik usług Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki 
w Dobrzyniu nad Wisłą 

 
HALA SPORTOWA, BOISKA, STADION 

 
 

Lp. Tytuł opłaty 
Cena 
z VAT 

zł/godz. 

1 Wynajem całej hali – 1 godzina 50,00 

2 Wynajem całej hali –  1 ½ godziny  65,00 

3 Wynajęcie 1/3 hali – 1 godzina 30,00 

4 Wynajęcie 1/3 hali – 1 ½ godziny 35,00 

5 Wynajęcie 1/3 hali – 2 godziny 40,00 

6 
Wynajem hali na organizację obozów sportowych 
(dla korzystających z hotelu) 

do negocjacji 

7 
Wynajęcie hali na imprezy komercyjne (koncerty, festyny, 
pikniki, zawody sportowe, turnieje 

do negocjacji 

8 
Wynajęcie boiska wielofunkcyjnego – kosz, piłka nożna, piłka 
ręczna – grupy dorosłych 

25,00 

9 Wynajęcie boiska do piłki siatkowej – grupy dorosłych 15,00 

10 
Wynajęcie stadionu na zajęcia treningowe (obozy sportowe) – 
młodzież do 16 lat – cała płyta 

100,00 

11 
Wynajęcie stadionu na zajęcia treningowe (obozy sportowe) – 
grupy seniorskie powyżej 16 lat – cała płyta 

200,00 

12 Wynajęcie stadionu na rozegranie meczu wraz z 2 szatniami 300,00 

13 Wynajęcie stadionu na cele komercyjne lub sportowe do negocjacji 

14 
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół 
podstawowych i gimnazjów organizowane przez przedszkola 
i szkoły oraz DCSiT z terenu gminy Dobrzyń nad Wisłą 

nieodpłatnie 

15 Wynajem hali na cele sportowe dla osób niepełnosprawnych nieodpłatnie 

Kluby sportowe, sekcje i związki sportowe z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad 
Wisłą posiadające wpis do rejestru stowarzyszeń – zniżka w wysokości  60% 
stawki podstawowej. 

  



 

 

SIŁOWNIA 

Karnet miesięczny - indywidualny wejście 

Karnet 1 x tygodniowo (1 godz.) 40,00 

Karnet 2 x tygodniowo (1 godz.) 60,00 

Karnet 3 x tygodniowo ( 1 godz.) 70,00 

Wejście jednorazowe  (1 godz.) 10,00 

Karnet bez ograniczeń - OPEN 80,00 

SAUNA 

Rodzaj zajęć Cena (zł) Uwagi 

Sauna - jednorazowe wejście  1 osoba 25,00 60 minut 

Sauna - jednorazowe wejście  2 osoby 30,00 60 minut 

Sauna - jednorazowe wejście  3 osoby 35,00 60 minut 

Sauna - jednorazowe wejście  4 osoby 45,00 60 minut 

Sauna - jednorazowe wejście  5 osób  55,00 60 minut 

Wejście do sauny od poniedziałku do piątku. 

Zajęcia fitness z instruktorem 

Rodzaj zajęć Cena (zł) Uwagi 

Zajęcia fitness – jednorazowe wejście 10,00 60 minut 

Zajęcia fitness – karnet miesięczny 100,00 60 minut 

 

SIŁOWNIA- zajęcia z instruktorem 

Rodzaj zajęć Cena (zł) Uwagi 

Siłownia – jednorazowe wejście 10,00 60 minut 

 

MMA- zajęcia z instruktorem 

Rodzaj zajęć Cena (zł) Uwagi 

MMA– karnet miesięczny 50,00 60 minut 

MMA – karnet ½ miesiąca 25,00 60 minut 

 

POKOJE HOTELOWE 

Tytuł opłaty Cena 

Nocleg – pobyt indywidualny 45,00 zł/łóżko/doba 

Nocleg dla grup  zorganizowanych  40,00 zł/łóżko/doba 

 

 



 

 

MASAŻ 

Tytuł opłaty Cena (zł) Uwagi 

Masaż klasyczny całościowy 80,00 60 minut 

Masaż klasyczny częściowy 40,00 30 minut 

Masaż relaksacyjny 70,00 60 minut 

Masaż bańką chińską częściowy 40,00 30 minut 

 
 

WYNAJEM POMIESZCZENIA BARU 

Tytuł opłaty Cena 

Wynajem pomieszczenia baru1 – 4 godz. 150,00 zł 

Wynajem pomieszczenia baru 1 – 8 godz.  250,00 zł 

 

 

WYPOŻYCZENIE ROWERU 

Tytuł opłaty Cena 

Wypożyczenie roweru  do 5 godz. 20,00 zł 

Wypożyczenie roweru powyżej 5 godzin (każda 

nowa rozpoczynająca się godzina) max 8 godz. 
+ 5,00 zł 

Dodatkowo jednorazowo fotelik dla dziecka 5,00 zł 

Cały weekend (po wcześniejszym uzgodnieniu) 60,00 zł 

*Weterani i weterani poszkodowani korzystają bezpłatnie z hali sportowej i siłowni  

 

 

REKLAMA NA OBIEKTACH SPORTOWYCH DCSIT  

 
Umieszczenie baneru reklamowego na obiektach sportowych DCSiT  (1x3 m2)  

- 30,00 zł za miesiąc – płatność za cały rok z góry 

- 40,00 zł za miesiąc – przy płatności miesięcznej 

 

 

Powyższe ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. 

 


