
Załącznik nr 13 do Regulaminu 

najmu pomieszczeń i obiektów sportowych  

Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie  

 

 

Stawki za najem pomieszczeń  

w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie 

 

Bezpłatnie z pomieszczeń i pływalni korzystają uczniowie szkół prowadzonych przez miasto 

Lublin w grupach zorganizowanych, na podstawie umów zawartych z dyrektorami tych szkół. Wejścia 

ulgowe na pływalnię przysługują pracownikom Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II, uczniom 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych za okazaniem karnetu na pływalnię oraz studentom. 

Dzieci do lat 6 wchodzą na pływalnię pod opieką rodzica bezpłatnie. 

 

Cennik: 

 

1) sala gimnastyczna mała: 

- stawka: 30,00 zł/60 min. 

 

2) sala gimnastyczna duża: 

- stawka: 60,00 zł/60 min.  

 

3) sale lekcyjne:  

- stawka: 25,00 zł/60 min.  

 

4) stołówka szkolna na zebrania, prezentacje:  

- stawka: 150,00 zł/60min.  

 

5) patio szkolne:  

- stawka: 100,00 zł/60 min. 

 

6) dolne patio (segment C-1): 

-stawka: 50 zł/60 min; 

 

7) pływalnia kryta (6 torów): 

-  stawka podstawowa (umowy) 300,00 zł/45min; 

- karnety okresowe (np. za okres wrzesień-grudzień i styczeń-czerwiec) – cena ustalana  

jest w zależności od liczby tygodni w danym okresie rozliczeniowym nie mniej niż  

10,00 zł (netto)/45 min.; 

- karnety ulgowe nie mniej niż 7,00 zł (netto)/45 min. 

 

8) Część pływalni krytej: 

a) jeden tor – 50,00 zł/45 min.; 

b) dwa tory – 100,00 zł/45 min.; 

c) trzy tory – 150,00 zł/45 min.; 

d) cztery tory – 200,00 zł/45 min.; 

e) pięć torów – 250,00 zł/45 min.; 

f) sześć torów – 300,00 zł/45 min.; 

 

9) Korytarz szkolny: 

a) niski parter segmentu B  

- stawka: 25,00 zł/60 min.; 

b) patio segment A 

- stawka; 25,00 zł/60 min. 

 



 

 

10. Sklepik szkolny – stawka wynikająca z konkursu ofert, jednak nie mniej niż 800,00 zł/za miesiąc. 

 

11. Sala do zajęć w-f dla kl. I-III: 

- stawka: 25,00 zł za 60 min. 

 

12. Boisko piłkarskie: 

a) 60,00 zł za 60 min. ( w tym treningi klubowe UKS WIDOK);  

b) mecze piłkarskie (UKS WIDOK z innymi klubami) – 100,00 zł za 60 min., 

c) włączenie oświetlenia – 25,00 zł za 60 min., 

 

13. Boisko do koszykówki: 

– stawka: 30.00 zł za 60 min. 

 

14. Kort tenisowy: 

a) stawka za najem na zajęcia komercyjne np.: szkółki tenisowe – 25,00 zł za 60 min. 

 

15. Najem gabinetu stomatologicznego: 150,00 zł netto za miesiąc. 

 

16. Sala gimnastyczna nr 3 

- stawka najem rekreacyjny 15,00 zł (netto) za 60 min. – dotyczy rekreacyjnej gry 

w tenisa stołowego (1 stół), za dwa stoły 30,00 zł (netto). 

 

17. Najem powierzchni pod automat vendingowy 1m2 – stawka 170,00 zł netto/za miesiąc.             

Pod każdy kolejny automat: kolejne 170 zł netto/ za miesiąc. 

 

18. Wynajmy powierzchni na zapisy lub reklamę ( stolik, baner, roll up – 10,00 zł za dzień). 

 Każdy plakat – 10,00 zł, czas ekspozycji do 30 dni. 

 

19. Najem sal „na wyłączność” – 0,36 zł za 1m
2
 za dzień (24h). 

 

20. Przygotowanie sali gimnastycznej lub innego lokalu – ustawienie krzeseł, ławek, stolików, 

nagłośnienie – cena do indywidualnego uzgodnienia w zależności od wykonanej pracy. 

 

Powyższe stawki wynajmu podane są w kwotach netto. 

W przypadku wystąpienia kwot z ułamkami możliwe jest ich zaokrąglanie do pełnych cyfr. 

Ustalone stawki opierają się na kalkulacjach kosztów utrzymania poszczególnych obiektów 

wewnętrznych i zewnętrznych ponoszonych przez Szkołę Podstawową nr 51 im. Jana Pawła II            

w Lublinie.  

                                                                                                                                      

 

  Dyrektor Szkoły 

Marek Krukowski              

                                           


