
Cennik usług na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Dąbrowskiego 58/64

Rodzaj biletu/usługi Cena

I. Zajęcia sportowe z lekkiej atletyki (1 godzina):

1) wejścia indywidualne:

a) bilet normalny 5,00 zł

b) karnet normalny – 10 godzin 45,00 zł

c) bilet ulgowy dla dzieci, młodzieży szkolnej, studentów do lat 26, osób 
niepełnosprawnych1 oraz dla posiadaczy kart: „Częstochowski senior”, 

    „Rodzina+” i „Karta Dużej Rodziny”

3,00 zł

d) karnet ulgowy – 10 godzin 27,00 zł

e) dzieci do ukończenia 6. roku życia 1,00 zł

2) grupy zorganizowane:

a) szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, dla których organem
    prowadzącym jest Miasto Częstochowa oraz częstochowskie kluby
    sportowe i stowarzyszenia

80,00 zł

b) pozostałe osoby prawne i  fizyczne (minimum 10 osób) 100,00 zł

II. Zajęcia sportowe na płycie trawiastej - gry zespołowe, m.in.: piłka 
nożna, rugby, futbol amerykański (1 godzina)

120,00 zł

III. Udostępnienie całego obiektu na zawody sportowe (1 godzina) 220,00 zł

IV. Zajęcia na siłowni:

1) wejścia indywidualne:

a) bilet normalny (1 godzina) 5,00 zł

b) karnet na 8 godzin 36,00 zł

c) karnet na 12 godzin 51,00 zł

2) grupy zorganizowane (1 godzina):

a) szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Częstochowa oraz częstochowskie kluby 
sportowe i stowarzyszenia 

30,00 zł

b) inne osoby prawne i  fizyczne (minimum 10 osób) 40,00 zł

V. Sauna:

1) bilet zbiorowy - 1 godzina (minimum 2 osoby, maksymalnie 5 osób) 40,00 zł

2) każdy kolejny kwadrans 5,00 zł

VI. Imprezy o szczególnym znaczeniu dla Miasta Częstochowy, 
zaakceptowane do realizacji przez Prezydenta Miasta lub jego Zastępcę
(1 godzina):

100,00 zł

Objaśnienia:

1  osoba  niepełnosprawna  -  osoba z  orzeczonym  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniem
niepełnosprawności.

Osobom  niepełnosprawnym  ze  znacznym  stopniem  niepełnosprawności  przysługuje  możliwość
wejścia  z  jednym  opiekunem  w  ramach  opłaconego  jednego  biletu  dla  niepełnosprawnych.
W tej sytuacji  opiekun  osoby  niepełnosprawnej  zobowiązany  jest  do ustawicznego  nadzoru  nad
osobą niepełnosprawną; ponadto wchodzi i opuszcza opłaconą strefę wraz ze swoim podopiecznym.

Uwaga:
Obsługa obiektu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania
stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek,  w tym dokumentów
stwierdzających tożsamość. 
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