
ZARZf\DZENIE NrfS9D NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 40 stycznia 2018 r. 

w sprawie ustalenia oplat za korzystanie z obiektow i urz~dzen sportowo-rekreacyjnych 
znajduj~cych sift na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lodzi. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), w wykonaniu uchwaly Nr XLVIII/984112 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 12 wrzeSnia 2012 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Lodzi 
uprawnien do okreslania wysokosci cen i oplat alba sposobu ustalania cen i oplat za uslugi 
komunalne 0 charakterze uZytecznosci publicznej oraz za korzystanie z obiektow i urzqdzen 
uZytecznosci publicznej Miasta (Oz. Urz. Woj . Lodzkiego poz. 2899), zmienionej uchwalq 
Nr LVIIII123 1113 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2013 r. (Oz. Urz. Woj . Lodzkiego 
poz. 1898) 

zarz~dzam, co nastftpuje: 

§ 1. Ustalam oplaty za korzystanie z obiektow i urzqdzen sportowo-rekreacyjnych 
znajdujqcych sit( na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lodzi, ujt(te w cenniku 
stanowiqcym zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Oyrektorowi Miejskiego Osrodka Sportu 
i Rekreacj i w Lodzi. 

§ 3. Nadzor nad wykonaniem zarzqdzenia powierzam Oyrektorowi Wydzialu Sportu 
w Oepartamencie Spraw Spolecznych Urzt(du Miasta Lodzi. 

§ 4. Tracq moc zarzqdzenia Prezydenta Miasta Lodzi: 

1) Nr 5039NUl16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia oplat za korzystanie 
z obiektow i urzqdzen sportowo-rekreacyjnych znajdujqcych sit( na terenie Miejskiego 
Osrodka Sportu i Rekreacji w Lodzi; 

2) Nr 5287NIII17 z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie ustalenia oplat 
za korzystanie z obiektow i urzqdzen sportowo-rekreacyjnych znajdujqcych sit( na terenie 
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lodzi. 

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr~59ovIIlI8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dniaAO stycznia 2018 r. 

Cennik oplat za korzystanie z obiektow i urz~dzen sportowo-rekreacyjnych znajduj~cych sift 
na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lodzi 

§ I. Tabela oplat za korzystanie z obiekt6w i urzqdzen sportowo-rekreacyjnych 
znajdujqcych siy na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lodzi, zwana dalej tabelq: 

Lp. Okreslenie obiektu 
Oplata 

Tytul oplaty 
I Lodowisko "Bombonierka" przy ut. Stefanowskiego 28 

i Lodowisko "Retkinia" przy ut. ks. Popieluszki 13 b 
I) bilet norrnalny 12,00 zl za 60 min 
2) bilet ulgowy 9,00 zl za 60 min 
3) bilet grupowy 7,00 zl za 60 min od osoby 
4) kamet norrnalny (10 wstyp6w w sezonie) 100,00 zl 
5) kamet ulgowy (10 wstyp6w w sezonie) 70,00 zl 
6) wypozyczenie pary lyzew 5,00 zl za 60 min 
7) wypozyczenie pary lyzew dla grup zorganizowanych 3,00 zl za 60 min od osoby 
8) ostrzenie pary lyzew 11,00zl 
9) wypozyczenie urzqdzenia do nauki jazdy na lyzwach 5,00 zl za 60 min 
10) szatnialszafka ubraniowa 3,00 zl za 60 min 
II) odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie numerka do 25,00 zl 

szatni okryc zewnytrznych na Lodowisku "Bombonierka" 
12) odszkodowanie za zgubienie.lub zniszczenie kluczyka do 40,00 zl 

szafki na Lodowisku "Retkinia" 
l3) sala konferencyjna na Lodowisku "Bombonierka" 

a) wynajem na czas trwania meczu, zawod6w sportowych lub 30,00 zl za kazde rozpoczyte 
rekreacyjnych przez podmiot bydqcy organizatorem tych 60 min 
zawod6w / mecz6w, kt6ry rna podpisanq umowy 
z Miejskim Osrodkiem Sportu i Rekreacji w Lodzi na 
wynajycie tafli lodowiska wraz z zapleczem szatniowym 

b) dla podmiot6w nieprowadzqcych dzialalnosci sportowej 50,00 zl za kazde rozpoczyte 
60 min 

14) tafla lodowiska wraz z zapleczem szatniowym w celach 
sportowych od poniedzialku do piqtku 

a) do godz. 14.00 145,00 zl za 60 min 
b) po godz. 14.00 amatorskie grupy zorganizowane 320,00 zl za 60 min 
c) po godz. 14.00 stowarzyszenia, kluby sportowe oraz inne 200,00 zl za 60 min 

podmioty z wyjqtkiem amatorskich grup zorganizowanych 
i os6b fizycznych 

15) tafla lodowiska wraz z zapleczem szatniowym w celach 
sportowych w soboty, niedziele i swiyta 

a) amatorskie grupy zorganizowane 320,00 zl za 60 min 
b) stowarzyszenia, kluby sportowe oraz inne podmioty 200,00 zl za 60 min 

z wyjqtkiem amatorskich grup zorganizowanych i os6b 
fizycznych 

16) tafla lodowiska wraz z zapleczem szatniowym w celach 
innych niz sportowe 

a) na czas do 3 godzin 700,00 zl za kazde rozpoczyte 
60 min 



b) na czas od 3 do 6 godzin 550,00 zl za kaMe rozpoczyte 
60 min 

c) na czas powyzej 6 godzin 400,00 zl za kazde rozpoczyte 
60 min 

17) wynajem powierzchni reklamowej wewn<!trz obiektu 40,00 zl za 1 m2 miesiycznie 
II Lodowiska przenosne 
1) bilet normalny 7,00 zl za 60 min 
2) bilet ulgowy 5,00 zl za 60 min 
3) bilet grupowy 3,00 zl za 60 min od osoby 
4) wypozyczenie pary lyzew 5,00 zl za 60 min 
5) wypozyczenie pary lyzew dla grup zorganizowanych 3,00 zl za 60 min od osoby 
6) ostrzenie pary lyzew 11,00 zl 
III Mata do jazdy na rolkach na Lodowisku "Retkinia" 

przy ul. ks. Popieluszki 13 b (rozkladana po 
rozmrozeniu lodowiska) 

1) bilet normalny jednorazowy 4,00 zl 
2) bilet ulgowy jednorazowy 3,00 zl 
3) bilet grupowy 2,00 zl od osoby 
4) wynajycie plyty g16wnej z mat<! wielofunkcyjn<! 

i zapleczem szatni~\vym w celach rekreacyjno-sportowych: 
a) trening, zajycia sportowe lub rekreacyjne 40,00 zl za 60 min 
b) mecze, zawody sportowe lub rekreacyjne 70,00 zl za 60 min 

IV Plywalnia "Wodny Raj" (obiekt caloroczny) przy 
ul. Wiernej Rzeki 2 

1) od poniedzialku do pi<!tku do godz.16.00 
a) bilet normalny 13,00 zl za 60 min 
b) bilet ulgowy 11,00 zl za 60 min 

2) od poniedzialku do pi<!tku po godz. 16.00 
a) bilet normalny 16,00 zl za 60 min 
b) bilet ulgowy 12,00 zl za 60 min 

3) w soboty, niedziele i swiyta 
a) bilet normalny 17,00 zl za 60 min 
b) bilet ulgowy 13,00 zl za 60 min 

4) bilet grupowy (rozliczenie po przekroczeniu jednej godziny 8,00 zl za 60 min od osoby 
nastypuje minutowo) 

5) karta stalego klienta 90-dniowa 155,00 zl 
6) karta stalego klienta 120-dniowa 250,00 zl 
7) karta stalego klienta dla przedszkoli, szk61, osrodk6w 300,00 zl 

mlodziezowych dla dzieci i mlodziezy ucz<!cej siy do lat 
20, obowi<!zuj<!ca przez okres 30 dni 

8) karta stalego klienta dla stowarzyszen, klub6w sportowych 400,00 zl 
oraz innych podmiot6w z wyj<!tkiem amatorskich grup 
zorganizowanych i os6b fizycznych, obowi<!zuj<!ca przez 
okres 60 dni 

9) gimnastyka w wodzie prowadzona przez instruktora 8,00 zl za 60 min 
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lodzi 

1O) odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie paska 40,00 zl 
transpondera 

11) odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie numerka do 25,00 zl 
szatni 

12) depozyt na czas pobytu 2,00 zl 
13) korzystanie z saun - finskiej i na podczerwien 0,30 zl za kazd<! rozpoczyt<! 

minuty 
14) wynajem powierzchni reklamowej wewn<!trz obiektu 40,00 zl za 1 m2 miesiycznie 



15) wynajem tom wodnego celem prowadzenia zajyc nauki I 500,00 zl miesiycznie 
plywania - dla podmiotow prowadzqcych komercyj ne 
zajycia nauki plywania 

16) wynajem niecki rekreacyjnej w celu prowadzenia zajyc 27,00 zl za kazde rozpoczyte 
zorganizowanych 60 min 

V Plywalnie sezonowe: Plywalnia "Wodny Raj" (obiekt 
sezonowy) przy ul. Wiernej Rzeki 2, Plywalnia 
"Promienistych" przy ul. Gtowackiego 10/12 
i Ptywalnia przy ul. Sobolowej 1 

1) od poniedzialku do piqtku 
a) bilet normalny jednorazowy 17,00 zl 
b) bilet ulgowy jednorazowy 13,00 zt 
c) bilet gmpowy 11,00 zl od osoby 

d) 
bilet ulgowy jednorazowego wstypu dla dzieci i mlodziezy 6,00 zl do 15 roku zycia 
obowiqzujqcy w okresie wakacji letnich 12,00 zt od lat 16 do lat 20 

2) w soboty, niedziele i swiyta 
a) bilet normalny jednorazowy 18,00 zl 
b) bilet ulgowy jednorazowy 14,00 zt 
c) bilet grupowy 12,00 zt od osoby 

3) udostypnienie szatki ubraniowej na czas pobytu 6,00 zl 
4) odszkodowanie za zgubienie kluczyka do szatki 10,00 zl 

ubraniowej 
VI Obiekt rekreacyjny "Stawy Jana" przy ul. Rzgowskiej 

247, Obiekt rekreacyjny "Mtynek" przy ul. Sl~skiej 168 
i Obiekt rekreacyjny "Arturowek" przy 
ul. Skrzydlatej 7S 

1) wypozyczenie roweru wodnego czteroosobowego 16,00 zl za kazde rozpoczyte 
60 min 

2) wypozyczenie roweru wodnego dwuosobowego 13,00 zl za kazde rozpoczyte 
60 min 

3) wypozyczenie lodzi 11,00 zl za kazde rozpoczyte 
60 min 

4) wypozyczenie kajaka 11,00 zl za kaZde rozpoczyte 
60 min 

5) boisko do sportow plazowych 
a) dla zorganizowanych grup dzieci i mlodziezy - treningi, 50,00 zl za kazde rozpoczyte 

mecze 60 min 
b) dla innych podmiotow - treningi, mecze 70,00 zl za kaZde rozpoczyte 

60 min 
c) osoby indywidualne - wynajem rekreacyjny 5,00 zl za kazde rozpoczyte 

60 min 
d) imprezy sportowe, turnieje 400,00 zl dziennie 

VII Korty tenisowe 

1) od poniedzialku do piqtku do godz. 16.00 20,00 zl za kort na 60 min 
2) od poniedzialku do piqtku po godz. 16.00 25,00 zt za kort na 60 min 
3) w soboty, niedziele i swiyta 25,00 zl za kort na 60 min 
4) karnet na 10 godzin 220,00 zl 

w czasie trwania ferii letnich - wakacji, od poniedzialku do 

5) 
piqtku w godzinach 08.00 - 16.00 dla dzieci i mlodziezy 15,00 zl za kort na 60 min 
uczqcej siy do lat 20 



VIII ObiektyJmie.isca) prowadzenia za.i~c nordic walking: 
1) wypozyczenie kijk6w do nordic walking na pojedyncze 2,00 zl 

zajycia prowadzone przez instruktora Miejskiego Osrodka 
Sportu i Rekreacji w Lodzi 

IX Hala Sportowa Wielofunkcyjna przy 
ul. ks. Skorupki 21 

1) wynajycie 1 sektora plyty g16wnej z rozlozonym 
drewnianym parkietem lub terafleksem oraz zapleczem 
sanitarno-szatniowym - w ceLach rekreacyjno-sportowych 

a) trening, zajycia sportowe lub rekreacyjne, dla dzieci 60,00 zl za 60 min 
i mlodziezy 

b) mecze, zawody sportowe lub rekreacyjne, tumieje dla 90,00 zl za kazde rozpoczyte 
dzieci i mlodziezy 60 min 

c) treningi, zajycia sportowe lub rekreacyjne dla innych grup 140,00 zl za 60 min 
niz dzieci i mlodziez 

d) mecze, zawody sportowe lub rekreacyjne, tumieje dla 200,00 zl za kazde rozpoczyte 
innych grup niz dzieci i mlodziez 60 min 

2) wynajycie plyty gl6wnej bez rozlozonego drewnianego 
parkietu i terafleksu: 

a) w celach pozasportowych 10,00 zl za m2 dziennie 
b) w celach niekomercyjnych 5,00 zl za m2 dziennie 

3) wynajycie kuluaru 7,00 zl za m2 dziennie 

4) wynajycie holu i lqcznika na parterze hali od 10,00 zl za m2 dziennie 
ul. ks. Skorupki 

5) wynajycie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitamo-
szatniowym: 

a) treningi, zajycia sportowe lub rekreacyjne dla dzieci 60,00 zl za 60 min 
i mlodziezy 

b) treningi, zajycia sportowe lub rekreacyjne dla innych grup 88,00 zl za 60 min 
niz dzieci i mlodziez 

c) w celach pozasportowych 100,00 zl za 60 min 

6) wynajem powierzchni reklamowej wewnqtrz obiektu 50,00 zl za 1 m2 miesiycznie 

X Hala sportowa przy ul. Karpackiej 61 

1) sektor "A" (gimnastyczny) wraz z zapleczem sanitamo-
szatniowym 

a) treningi, zajycia sportowe lub rekreacyjne dla dzieci 35,00 zl za 60 min 
i mlodziezy oraz podmiot6w dzialajqcych na rzecz os6b 
niepelnosprawnych 

b) zawody sportowe lub rekreacyjne, tumieje dla dzieci 60,00 zl za kazde rozpoczyte 
i mlodziezy oraz podmiot6w dzialajqcych na rzecz 60 min 
os6b niepelnosprawnych 

c) treningi zajycia sportowe lub rekreacyjne dla innych grup 75,00 zl za 60 min 
niz dzieci i mlodziez 

d) zawody sportowe lub rekreacyjne, tumieje dla innych grup 110,00 zl za kazde rozpoczyte 
niz dzieci i mlodziez 60 min 

2) sektor "B" wraz z zapleczem sanitamo-szatniowym: 
a) treningi, zajycia sportowe lub rekreacyjne dla dzieci 40,00 zl za 60 min 

i mlodziezy oraz podmiot6w dzialajqcych na rzecz 
os6b niepelnosprawnych 



b) mecze, zawody sportowe lub rekreacyjne, tumieje dla 70,00 zl za kaZde rozpoczyte 
dzieci i mlodziezy, oraz podmiotow dzialaj'lcych na rzecz 60 min 
osob niepelnosprawnych 

c) treningi zajycia sportowe lub rekreacyjne dla innych grup 95,00 zl za 60 min 
niz dzieci i mlodziez 

d) mecze, zawody sportowe lub rekreacyjne, tumieje dla 130,00 zl za kaMe rozpoczyte 
innych grup niz dzieci i mlodziez 60 min 

3) sala baletowa 40,00 zl za 60 min 
4) wynajem powierzchni reklamowej wewn'ltrz obiektu 40,00 zl za 1 m2 miesiycznie 
XI Hala sportowa przy ul. Malachowskiego 7 

1) sala glowna z zapleczem sanitamo-szatniowym 
a) treningi, zajycia sportowe lub rekreacyjne, dla dzieci 60,00 zl za 60 min 

i mlodziezy 
b) mecze, zawody sportowe lub rekreacyjne, tumieje dla 130,00 zl za kaMe rozpoczyte 

dzieci i mlodziezy 60 min 
c) treningi zajycia sportowe lub rekreacyjne dla innych grup 150,00 zl za 60 min 

niz dzieci i mlodziez 
d) mecze, zawody sportowe lub rekreacyjne, tumieje dla 200,00 zl za kaMe rozpoczyte 

innych grup niz dzieci i mlodziez 60 min 
e) wynajycie sali glownej z widowni'l i zapleczem socjalnym 3 200,00 zl dziennie 

w celu organizacji imprezy 
f) wynajycie sali glownej z widowni'l i zapleczem w celu 2 400,00 zl dziennie 

organizacji imprezy dla dzieci i mlodziezy 
2) sala kondycyjna z zapleczem sanitamo-szatniowym 

a) treningi, zajycia sportowe lub rekreacyjne dla dzieci 60,00 zl za 60 min 
i mlodziezy 

b) treningi, zajycia sportowe lub rekreacyjne dla innych grup 80,00 zl za 60 min 
niz dzieci i mlodziez 

3) zaplecze sanitamo-szatniowe dla podmiotow 
korzystaj'lcych wyl'lcznie z szatni (organizuj'lcych zajycia 
poza hal'l sportow'l np. biegi) 

a) pomieszczenie szatniowe nr I wraz z zapleczem 30,00 zl za kazde rozpoczyte 
sanitamym 60 min 

b) pomieszczenie szatniowe nr 2 wraz z zapleczem 30,00 zl za kazde rozpoczyte 
sanitamym 60 min 

c) pomieszczenia szatniowe nr 3 i 4 posiadaj'lce wspolny 55,00 zl za kazde rozpoczyte 
wyzel sanitamy 60 min 

d) pomieszczenie szatniowe nr 5 i 6 posiadaj'lce wspolny 55,00 zl za kaZde rozpoczyte 
wyzel sanitamy 60 min 

4) sauna 35,00 zl za 60 min 

5) stol do tenisa stolowego 
a) w holu hali 5,00 zl za 60 min 

b) w sali kondycyjnej 10,00 zl za 60 min 

6) sala konferencyj na 30,00 zl za kazde rozpoczyte 
60 min 

7) powierzchnia reklamowa wewn'ltrz obiektu 40,00 zl za 1 m2 miesiycznie 

8) wynajycie holu na parterze hali 20,00 zl za 1 m2 dziennie 



XII Obiekt sportowy przy ul. Malachowskiego 5 

1) boiska do sportow plaZowych: 

a) dla zorganizowanych grup dzieci i mlodziezy - treningi, 50,00 zl za kazde rozpoczyte 
mecze 60 min 

b) dla innych podmiotow - treningi, mecze 100,00 zl za kazde rozpoczyte 
60 min 

c) osoby indywidualne - wynajem rekreacyjny 10,00 zl za kazde rozpoczyte 
60 min 

d) imprezy sportowe, tumieje 600,00 zl dziennie 

2) budynek zaplecza sportowego: 

a) wynajem silowni wewnytrznej dla podmiotow 30,00 zl za kazde rozpoczyte 
korzystajqcych z boisk 60 min 

b) wynajem silowni wewnytrznej dla innych podmiotow 300,00 zl za kazde rozpoczyte 
60 min 

c) szatnia z zapleczem sanitarnym - dla podmiotow nie 50,00 zl za kazde rozpoczyte 
korzystajqcych z bazy treningowej 60 min. 

d) wynajem sali konferencyjnej dla podmiotow 50,00 zl za kazde rozpoczyte 
korzystajqcych z bazy treningowej 60 min 

e) wynajem sali konferencyjnej dla innych podmiotow 100,00 zl za kazde rozpoczyte 
60 min 

f) wynajem powierzchni w celach pozasportowych 20,00 zl za 1 m2 dziennie 

g) powierzchnia reklamowa wewnqtrz budynku zaplecza 40,00 zl za 1 m2 miesiycznie 

XIII Obiekt sportowy przy ul. Minerskiej bez numeru 

1) budynek zaplecza sportowego: 

a) szatnia z zapleczem sanitarnym - dla podmiotow nie 50,00 zl za kazde rozpoczyte 
korzystajqcych z bazy treningowej 60 min 

b) wynajem sali konferencyjnej dla podmiotow 50,00 zl za kazde rozpoczyte 
korzystajqcych z bazy treningowej 60 min 

c) wynajem sali konferencyjnej dla innych podmiotow 100,00 zl za kaZde rozpoczyte 
60 min 

d) wynajem powierzchni w celach pozasportowych 20,00 zl za 1 m2 dziennie 

e) powierzchnia reklamowa wewnqtrz budynku zaplecza 40,00 zl za 1 m2 miesiycznie 

XIV Boiska do pilki noznej na obiektach sportowych przy: 
ul. 6 Sierpnia 71, ul. Potokowej 12, ul. Srebrzynskiej 95, 
ul. Minerskiej bez numeru i ul. Malachowskiego 5 

1) boisko do pilki noznej trawiaste, sztuczne, hybrydowe 

a) mecz - semorzy 275,00 zl za 120 min 
b) mecz - grupy mlodziezowe 210,00 zl za 120 min 
c) mecz - dzieci do lat 15 130,00 zl za 120 min 
d) trening - seniorzy 220,00 zt za 90 min 



e) trening - grupy mlodziezowe 160,00 zl za 90 min 
1) trening - dzieci do lat 15 100,00 zl za 90 min 
g) plac treningowy dla bramkarzy 30,00 zl za 90 min 

2) boisko rekreacyjne niepelnowymiarowe 60,00 zl za 90 min 

3) komercyjny wynajem boiska 800,00 zl za kazde rozpoczyte 
60 min 

§ 2. Informacje uzupelniaj'lce do tabeli: 
1) oplaty okreslone w tabeli uwzglydniaj'l obowi'lzuj'lcy podatek V AT; 
2) na obiektach, na ktorych wykorzystywany jest Elektroniczny System Obslugi Klienta, 

pobierana jest oplata ryczaltowa za pierwsze 60 minut; po przekroczeniu zryczaltowanego 
czasu 60 minut obowi'lzuje naliczanie minutowe; 

3) bilet jednorazowy uprawnia do jednokrotnego wejscia na obiekt; opuszczenie obiektu skutkuje 
koniecznosci'l nabycia nowego biletu; 

4) bilety ulgowe: 
a) przysluguj'l dzieciom i mlodziezy szkolnej i studentom do lat 26, osobom 

niepelnosprawnym, emerytom i rencistom oraz posiadaczom Miejskiej Karty Seniora, 
b) do nabycia biletu ulgowego i kametu ulgowego uprawniaj'l wazne legitymacje: szkolne, 

studenckie, osoby niepelnosprawnej, emeryta lub rencisty oraz Miejska Karta Seniora, 
c) obsluga obiektu dokonuje sprzedazy biletu ulgowego na podstawie stosownych aktualnych 

dokumentow potwierdzaj'lcych uprawnienia do znizek, w tym dokumentu stwierdzaj'lcego 
tozsamosc; 

5) do korzystania z biletow grupowych uprawnione s'l grupy zorganizowane, licz'lce minimum 
10 osob w ramach zajyc dla dzieci, mlodziezy ucz'lcej siy i studentow do lat 26, klubow 
sportowych oraz zajyc rekreacyjnych prowadzonych w ramach realizacji zadan wlasnych przez 
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lodzi; 

6) opiekunowie grup zorganizowanych (1 osoba na kazdych 15 uczestnikow) oraz opiekun osoby 
niepelnosprawnej uprawnione s'l do bezplatnego wstypu na obiekty w ramach sprawowania 
opieki nad grup'llub osob'l niepelnosprawn'l; 

7) w czasie trwania ferii zimowych, ktorych termin dla szkol polozonych na obszarze 
wojewodztwa lodzkiego okresla Ministerstwo Edukacji Narodowej, ceny biletow ulgowych 
okreslone w czysciach I pkt 2, II pkt 2 i IV pkt 1 lit. b tabeli (od poniedzialku do pi'ltku) oraz 
ceny wypozyczenia pary lyzew okreslone w czysci I pkt 6 i II pkt 4 tabeli (od poniedzialku do 
pi'ltku) dla dzieci i mlodziezy ucz'lcej siy do lat 20, zostaj'l obnizone 0 50 %; 

8) ceny biletow okreSlone w czysci V pkt 1 lit. d tabeli obowi'lzuj'l w czasie trwania wakacji 
letnich, ktorych termin dla szk61 okresla Ministerstwo Edukacji Narodowej; 

9) bezplatny wstyp przysluguje wszystkim dzieciom do ukonczenia 18 roku zycia z okazj i 
Miydzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca na podstawie aktualnej legitymacji 
szkolnej; 

10) dzieci do lat 3 zwolnione s'l z oplat za korzystanie z obiektow za okazaniem dokumentu 
potwierdzaj'lcego wiek dziecka; 

11) dla uzytkownikow Lodzkiej Karty Duzej Rodziny, ceny biletow normalnych i ulgowych 
okreslone w cZysci I pkt 1 i 2, czysci II pkt 1 i 2, cZysci IV pkt 1-3 oraz czysci V pkt 1 lit. a i b, 
pkt 2 lit. a i b tabeli oraz ceny wypozyczenia pary lyzew okreslone w czysci I pkt 6 oraz czysci 
II pkt 4 tabeli, zostaj'l obnizone 0 50 %; 

12) dla osob posiadaj'lcych status studenta lodzkiej uczelni i jednoczesnie posiadaj'lcych Karty 
Rabatow'l "Mlodzi w Lodzi" ceny biletow okreslone w czysci I pkt 2 i czysci II pkt 2 tabeli 
oraz ceny wypozyczenia pary lyzew okreslone w cZysci I pkt 6 i czysci II pkt 4 tabeli, zostaj'l 
obnizone 0 50 %; warunkiem uzyskania znizki jest okazanie Karty Rabatowej 
"Mlodzi w Lodzi" przez jej posiadacza wraz z wazn'llegitymacj'l studenck'l; 



13) stawki okreSlone w cZysci IV pkt 1 lit. b zostajq obnizone 0 50 % dla szkol publicznych 
prowadzonych przez Miasto Lodz, w ktorych utworzone Sq oddzialy sportowe 0 profilu 
plywackim, w okresie trwania roku szkolnego, ktorego termin dla szkol wyznacza 
Ministerstwo Edukacji Narodowej (z wylqczeniem przerw swiqtecznych i ferii zimowych, 
ktorych termin dla szkol polozonych na obszarze wojewodztwa lodzkiego okresla Ministerstwo 
Edukacji Narodowej), od poniedzialku do piqtku w godz. 7.00 - 10.00; 

14) ceny, 0 ktorych mowa w czysci I pkt 14-16, cZysci III pkt 4, czysci IV pkt 15, l6, czysci VI pkt 
5, cZysci IX pkt 1-5, czysci X pkt 1-3, czysci XI pkt 1-3 i 8, czysci XI[ pkt 1, cZysci XIII pkt 1 
czysci XIV pkt 1- 3 tabeli, Sq cenami minimalnymi; 

15) wartosc kart stale go klienta, 0 ktorych mowa w czysci IV pkt 7 i 8, moze wzrosnqc 
o wielokrotnosc ich nominalnej wartosci zjednoczesnym przedluzeniem waznosci 

obowiqzywania karty; srodki zgromadzone na karcie muszq zostac wykorzystane do 31 grudnia 
kazdego roku; w przypadku jezeli srodki nie zostanq wykorzystane do dnia 31 grudnia kazdego 
roku, karta zostanie automatycznie zablokowana przez system a zgromadzone srodki nie bydq 
podlegaly zwrotowi. 

16) w uzasadnionych przypadkach zwiqzanych z wydarzeniami promujqcymi Miasto Lodz oraz 
zajyciami propagujqcymi sport w tym szeroko rozumianq rekreacjy i zdrowy styl zycia 
bezplatne korzystanie z obiektow i urzqdzen sportowo-rekreacyjnych lub obnizenie kwoty 
wynajmu obiektow 0 50%, przysluguje za indywidualnq zgodq Prezydenta Miasta Lodzi; 

17) ceny, 0 ktorych mowa w czysci IX pkt 2-4 i 5 lit. c obowiqzujq w dniach trwania imprezy; 
w dniach montazu i demontazu stosuje siy stawky w wysokosci 50 % ustalonej ceny; 

18) ceny, 0 ktorych mowa w czysci I pkt 14, 15, czysci III pkt 4, czysci IX pkt 1 lit. a i c i pkt 5, 
czysci X pkt 1 lit. a i c, pkt 2 lit. a i c i pkt 3, czysci XI pkt 1 lit. a i c, pkt 2, 4 i 5, tabeli Sq 
naliczane proporcjonalnie wg stawki godzinowej; 

19) w przypadku podpisania umowy z Miejskim Osrodkiem Sportu i Rekreacji w Lodzi na 
korzystanie rownolegle z dwoch lub trzech sektorow, na ktorych rozlozony jest drewniany 
parkiet lub terafleks w celu organizacji treningow, zajyc sportowych lub rekreacyjnych, przez 
okres co najmniej 6 miesiycy w danym sezonie, ceny 0 ktorych mowa w czysci IX pkt 1 mogq 
ulec obnizeniu wedlug ponizszych zasad: 
a) 0 20% za kazdy sektor w przypadku wynajycia dwoch sektorow rownolegle, 
b) 0 30% za kazdy sektor w przypadku wynajycia trzech sektorow rownolegle; 

20) w przypadku podpisania umowy z Miejskim Osrodkiem Sportu i Rekreacji w Lodzi na 
korzystanie z plyty glownej bez rozlozonego drewnianego parkietu i terafleksu, w celach 
pozasportowych, cena okreslona w cZysci IX pkt 2 moze ulec obnizeniu wedlug ponizszych 
zasad: 
a) 0 10% za kazdq doby, w ktorej impreza bydzie trwala, w przypadku imprezy trwajqcej przez 

dwie doby, nastypujqce jedna po drugiej , 
b) 0 20% za kazdq doby, w ktorej impreza bydzie trwala, w przypadku imprezy trwajqcej przez 

trzy do by i wiycej, nastypujqce jedna po drugiej; 
21) w przypadku podpisania umowy z Miejskim Osrodkiem Sportu i Rekreacji w Lodzi na 

korzystanie z kuluaru, cena okreslona w czysci IX pkt 3 moze ulec obnizeniu wedlug 
ponizszych zasad: 
a) 0 10% za kazdq doby, w ktorej impreza bydzie trwala, w przypadku imprezy trwajqcej przez 

dwie doby, nastypujqce jedna po drugiej, 
b) 0 20% za kaZdq doby, w ktorej impreza bydzie trwala, w przypadku imprezy trwajqcej przez 

trzy do by i wiycej, nastypujqce jedna po drugiej , 
c) 0 10% za kaZdq doby, w ktorej impreza bydzie trwala, w przypadku imprezy odbywajqcej siy 

dwa razy w miesiqcu, 
d) 0 20% za kazdq doby, w ktorej impreza bydzie trwala, w przypadku imprezy odbywajqcej siy 

trzy i wiycej razy w miesiqcu; 
22) wynajem silowni okreSlony w cZysci XII pkt 2 lit. a) i b), nastypuje wylqcznie po podpisaniu 

umowy z Miejskim Osrodkiem Sportu i Rekreacji w Lodzi - nie dotyczy osob fizycznych; 



23) umieszczanie reklam wewnqtrz budynk6w administrowanych przez Miejski Osrodek Sportu 
i Rekreacji w Lodzi wymaga pisemnej zgody Dyrektora Osrodka; szczeg610we warunki 
umieszczenia reklam okresla sit( w formie umowy zawartej pomit(dzy Miejskim Osrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Lodzi a wlascicielem reklamy; w przypadku umieszczenia reklamy 
na czas ponizej 1 miesiqca oplata za wynajem powierzchni reklamowej wedlug cen 
minimalnych, 0 kt6rych mowa w czt(sci I pkt 17, czt(sci IV pkt 14, czysci IX pkt 6, czysci X pkt 
4, czt(sci XI pkt 7, czt(sci XII pkt 2 lit g, bt(dzie wyliczana proporcjonalnie do ilosci dni, jednak 
w wysokosci nie rnniejszej niz 10 zl (slownie: dziesit(c zlotych) za 1 m2 dziennie; do obliczenia 
powierzchni nosnika reklamy 0 ksztakie nieregulamym przyjmuje sit( powierzchnit( prostokqta, 
w kt6rym miesci sit( dana reklama; za 1 m2 powierzchni reklamowej uznaje sit( kazdy 
rozpoczt(ty metr tej powierzchni; wszystkie podmioty, kt6re majq podpisanq umowt( 
z Miejskim Osrodkiem Sportu i Rekreacji w Lodzi na korzystanie z obiektu Sq zwolnione 
z oplaty za umieszczenie reklam wlasnych wewnqtrz obiektu, z kt6rego korzystajq w czasie 
trwania rozgrywanego lub zorganizowanego przez nie meczu, zawod6w sportowych lub 
rekreacyjnych na tym obiekcie. 


