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Masz drużynę, ale nie masz gdzie trenować? Chcesz zagrać ważny mecz, ale nie masz gdzie?
Planujesz wieczorny sparing przy sztucznym oświetleniu?
Mamy dla Ciebie proste rozwiązanie!
GKS „Bełchatów” SSA udostępnia wszystkim chętnym nowoczesne całoroczne boisko ze
sztuczną nawierzchnią i oświetleniem.
GKS „Bełchatów” SSA zaprasza kluby sportowe, szkoły, organizacje pożytku publicznego,
stowarzyszenia i osoby fizyczne do współpracy i korzystania z boiska piłkarskiego ze sztuczną
murawą w Bełchatowie.
Posiadamy do wynajęcia boisko ze sztuczną murawą położone w pobliżu głównego stadionu
GKS „Bełchatów” SSA, za halą sportową przy ul. 1-go Maja 63 w Bełchatowie.
Charakterystyka boiska:
1. Wymiary: 105m x 68m
2. Najwyższa jakość nawierzchni: "sztuczna murawa" (sztuczna trawa posiadająca certyfikat
FIFA wypełnioną granulatem EPDM).
3. Dzięki zastosowanej technologii nawierzchnia zapewnia komfort i wygodę gry.
4. Możliwość korzystania przez cały rok.
5. Godziny otwarcia: 8:00 – 24:00.
6. Oświetlenie o mocy 200 lux
7. Boisko posiada stałe linie oraz regulaminowe bramki.
Cennik:
- szkoły:
Usługa

Czas

Cena (brutto)

Wynajem boiska w godz. 8:00 - 14:00 na treningi bądź mecze drużyn szkolnych
60min.
150,00 zł
Wynajem boiska w godz. 8:00 - 14:00 na treningi2 bądź
x 45min.
mecze220,00
drużynzłszkolnych
Oświetlenie

60min.

80,00 zł

-drużyny młodzieżowe, seniorskie i stowarzyszenia sportowe
Usługa

Czas

Cena (brutto)

Wynajem boiska w godz. 8:00 - 14:00 na sparingi i mecze grup młodzieżowych, seniorskich i stowa
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2 x 45min.

400,00 zł

Oświetlenie

2 x 45min.

120,00 zł

Warunki korzystania z boiska ze sztuczną murawą przy ul. 1-go Maja 63 w Bełchatowie.
1. W cenie wynajmu płyty boiska nie jest wliczony wynajem szatni sędziowskich ani szatni
dla zawodników.
2. Maksymalna liczba osób w grupie ćwiczącej na płycie boiska - 40 osób.
3. Na boisku nie wolno grac w korkach wkręcanych (tylko tak zwane „Lanki” lub obuwie
płaskie do gry w hali).
4. Po odbytym treningu oraz meczu, użytkownicy zobowiązani są do pozostawienia boiska
w stanie czystości (należy usunąć butelki, kanapki, papiery, torebki plastikowe itd.…).
5. W razie pozostawienie nieporządku po odbytych zajęciach i meczach na płycie boiska,
właściciel obiektu doliczy koszt uporządkowania w wysokości 100 PLN (netto).
6. Klub GKS „Bełchatów” SSA zastrzega sobie możliwość zmiany wnioskowanych godzin
korzystania z płyty boiska sportowego.
7. Nadzór nad powyższym sprawować będzie gospodarz boiska lub przedstawiciel ochrony.
8. W celu ustalenia terminu wynajmu boiska należy skontaktować się z:
- kierownikiem klubu, Panem Mariuszem Puchalskim, tel.: (044)-635 03 55 (wewnętrzny
123.), lub
- Krystianem Kierachem tel.: (044)-635 03 55 (wewnętrzny 129.).
9. Zamówienie na wynajem boiska winno zawierać dane zamawiającego, dane do
wystawienia faktury i podpis osoby upoważnionej.
10. Płatność musi zostać dokonana przelewem na konto klubowe podane poniżej, nie
później niż 3 dni przed terminem wynajmu boiska. Konto klubowe: 70 1440 1257 0000 0000
0213 1827 Nordea Bank Polska S.A.
Zapraszamy do współpracy.
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