
Obiekty sportowe do wynajęcia 

Obiekty sportowe w  Gminie Piechowice 

Stadion Miejski 

Gmina Miejska Piechowice zaprasza kluby sportowe, szkoły, organizacje 

pożytku publicznego, stowarzyszenia do współpracy i korzystania z obiektów 

sportowo –rekreacyjnych w Gminie Miejskiej Piechowice. Posiadamy do 

wynajęcia kompleks sportowy o powierzchni 2,5 ha przy ul. Jeleniogórskiej 5, 

posiadający boisko główne i treningowe, szatnie i zaplecze sanitarne z 

natryskami, krytą trybunę, a dodatkowo przenośne pełnowymiarowe bramki, 

wyposażenie sportowe tj. piłki, siatki, płotki, oraz możliwość gry w piłkę 

siatkową. Stadion miejski jest monitorowany oraz jest pod nadzorem firmy 

ochroniarskiej. 

Obiekt jest malowniczo położony w sercu Karkonoszy przy drodze krajowej nr 
3, na trasie Jelenie Góra – Szklarska Poręba. W pobliżu znajduje się dużo 
terenów zielonych, szlaki górskie i rowerowe, co stwarza doskonałe warunki do 
rekreacji i turystyki aktywnej. Bliskość wielu pensjonatów, domów 
wycieczkowych czy hoteli tj. Hotel Las, czy Hotel Barok sprawia, że każdy 
znajdzie nocleg na „swoją kieszeń”. Zapraszamy zainteresowane wynajmem 
boisk kluby, ośrodki sportowe bądź inne podmioty.  

Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” i Hala Sportowa 

Warto nadmienić, że niespełna 1 km od stadionu do gry w piłkę nożną dostępny 
jest kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” posiadający zaplecze do 



uprawiania sportów lekkoatletycznych, boisko do piłki nożnej, koszykówki czy 
piłki siatkowej (możliwość gry wieczorami, gdyż kompleks jest oświetlany 
reflektorami)  oraz hala sportowa posiadająca boisko do gry w piłkę ręczną lub 
piłkę nożną halową, badmintona, piłkę siatkową czy koszykówkę, salę lustrzana 
fitness oraz siłownię. 

O wynajmie boisk decydować będzie kolejność zgłoszeń. Preferowanie do 
wynajmu boisk przysługiwać będzie tym grupom sportowym, które 
zainteresowane będą minimum kilkudniowym korzystaniem z kompleksu boisk. 

Uwaga: W przypadku zainteresowania korzystaniem ze Stadionu Miejskiego w 
okresie powyżej 5 dni rabat w wysokości 10% na całą długość pobytu. 

Istnieje możliwość wynajmu powierzchni na reklamy na płocie Stadionu! 
 
Szczegółowych informacji w sprawie rezerwacji miejsc oraz wynajmu boisk 
sportowych udziela Urząd Miasta w Piechowicach tel. 75 75 48 909, e - mail: 
promocja@piechowice.pl 

Boiska sportowe 

Warunki korzystania z boisk sportowych przy ul. Jeleniogórskiej 5 w 

Piechowicach  

• cena wynajęcia głównej płyty boiska sportowego - 110,00 zł/ 60 min.  

• maksymalna liczba osób w grupie ćwiczącej na płycie głównej boiska 

sportowego - 22 osoby,  

• cena wynajęcia boiska na mecz sparingowy - 250,00 zł ( 2 x 45 min.)  

• cena wynajmu boiska bocznego - 60,00 zł/ 1h min,  

• forma płatności: gotówkowa w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice lub 

przelewem na konto, 

 

 

 



Cennik korzystania z Hali Sportowej przy ul. Szkolnej 6: 

Lp  Obiekty sportowe Kategoria 
I  

Kategoria 
II  

Kategoria 
III  

Kategoria IV  

1 
Hala sportowa 
główna 1 godzina 

- 60zł 90zł 
cena negocj. 
minimum 100zł 

2 
Sala lustrzana 1 
godzina 

- 35zł 35zł 
cena negocj. 
minimum 50zł 

 

Kategoria I  dotyczy zajęć i imprez organizowanych przez Sp1, Gimnazjum, 
POK, Kluby sportowe, dla dzieci i młodzieży piechowickiej 

Kategoria II  dotyczy zajęć i imprez dzieci i młodzieży prowadzonych w 
systemie komercji oraz dorosłych zorganizowane w klubach, jednostkach i 
grupach prywatnych z terenu Piechowic, a także grup zorganizowanych z 
zewnątrz wynajmujących systematycznie halę 

Kategoria III  imprezy komercyjne, mecze ligowe, wynajem obiektu dla potrzeb 
sportu jednostkom zewnętrznym 

Kategoria IV  dotyczy koncertów, wystaw, targów i innych imprez 
komercyjnych (ceny negocjowane w zależności od wielkości imprezy i potrzeby 
zaangażowania ludzi i środków) 

 

Siłownia Cennik 

 

Karnet miesięczny 70zł 

 

Dla młodzieży szkolnej 45zł 

 

Jednorazowe wejście  

 

Dla młodzieży szkolnej   5 zł  

Pozostali   10 zł  

Karnet należy opłacić do 10 dnia każdego miesiąca 


