OFERTA WYNAJMU
MIEJSKIEJ HALI SPORTOWO – WIDOWISKOWEJ W HELU
Miejska Hala Sportowo – Widowiskowa
Administratorem obiektu jest EKOHEL Spółka z o.o. mieszczącej się przy ul. Kuracyjnej 3.
www.hala..ekohel.pl
e-mail: hala@ekohel.pl
ul. Wuja Klemensa 1
84-150 Hel
tel. (58) 690 40 34
Miejska Hala Sportowo – Widowiskowa w Helu jest obiektem sportowym starającym się
spełniać rolę centrum sportowego naszego miasta z wykorzystaniem w sposób optymalny dla
wszelkiego rodzaju działalności:
- sportowej
- widowiskowej
- rekreacyjnej
- reklamowej
W okresie wakacyjnym, ferii zimowych a także w dniach tygodnia hala wynajmowana jest przez:
- kluby sportowe
- firmy prywatne
- zakłady pracy
- osoby prywatne
W organizacji imprez sportowych jesteśmy zaangażowani jako obiekt sportowy dla miasta.
Arena sportowa umożliwia organizację cyklicznych imprez i turniejów sportowych m.in. rozgrywki
piłki nożnej halowej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, badmintona, tenisa ziemnego, tenisa
stołowego, piłki ręcznej i wielu innych dyscyplin sportowych organizowanych przez gminę Hel, oraz
klub sportowy Miejski Zjednoczony Klub Sportowy Hel. Hala połączona jest z budynkiem Zespołu
Szkół Ogólnokształcących (strona internetowa szkoły – www.zsohel.edu.pl ) łącznikiem, w którym
znajduje się dodatkowe wyjście na boiska zewnętrzne. Hala posiada podział areny przy użyciu zasłon
na 3 mniejsze, mieszczące treningowe boiska do koszykówki i siatkówki, z wybiegami wzdłuż linii
bocznych i frontowych, co umożliwia ich równoczesne wykorzystanie. Bezpośrednio przy arenie
sportowej usytuowano pokój trenerów z łazienką i widokiem bezpośrednio na boiska.
Obiekt został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł być w pełni użytkowany przez osoby
niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zaprojektowano dodatkowe toalety
i łazienki, dostosowano zespoły szatniowo - sanitarne, zapewniono odpowiedniej szerokości drzwi
oraz uchwyty umożliwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych. Komunikację pionową

niepełnosprawnym zapewnia winda. Takie ukształtowanie zapewnia możliwość elastycznego
i różnorodnego wykorzystania hali. Na piętrze znajduje się profesjonalnie wyposażony Fitness Klub.
Hala sportowa składa się z
•
•
•
•
•

Areny sportowej o wymiarach 44 x 24 m.
Wysokość nad areną minimum 7,5 m.
Boisko do piłki nożnej halowej (1 pełnowymiarowe)
Bramki z elementami mocującymi
Siatki z piłkochwytami

Boiska do koszykówki (1 pełnowymiarowe i 3 treningowe)
•
•

Tablice – uchylne 6 sztuk
Na boisku pełnowymiarowym kosze posiadają układ jezdny ze składanym wysięgnikiem.

Boisko do piłki ręcznej (1 pełnowymiarowe)
•
•

Bramki z elementami mocującymi
Siatki z piłkochwytami

Boiska do siatkówki (1 centralne pełnowymiarowe i 3 treningowe)
•
•

Słupki aluminiowe 3 komplety
Siatki z antenami

Boisko do tenisa ziemnego pełnowymiarowe (do debla)
•
•

Słupki aluminiowe
Siatki

Korty do badmintona (do debla) 6 kortów
Stoły do tenisa stołowego
•
•

Stoły rozkładane, ruchome 14 sztuk
Siatki

Widownia (200 miejsc):
•

Trybuna drewniana, trzyrzędowa.

Balkon:
•

Możliwość obserwacji tego, co dzieje się na boiskach.

Na wyposażeniu hali dodatkowo znajduje się:
Sprzęt gimnastyczny:

•
•
•
•
•
•

Drabinki gimnastyczne - przyścienne
Materace gimnastyczne 20 sztuk
Skrzynia z odskocznią
Kozioł
Równoważnia
Ławeczki gimnastyczne 8 sztuk

Sprzęt dodatkowy:
• pachołki 20 sztuk
• stojaki na podstawie gumowej 10 sztuk
Sprzęt sportowy – piłki siatkowe, piłki koszykowe, piłki ręczne, piłki nożne wynajmujący
zabezpiecza we własnym zakresie. Istnieje jednak możliwość udostępnienia niewielkiej ilości
sprzętu. (do 10 sztuk piłek)
GODZINY OTWARCIA

W każdy dzień powszedni w godzinach od 16.00 - 21.00
Sobota 13.00 – 18.00
Niedziela – NIECZYNNE
CENNIK WYNAJMU
Cała hala 1 h netto 109,76 zł + 23% VAT (25,24 zł) = 135.00 zł brutto
1 sektor 1h netto 40,65 zł + 23 % VAT (9.35 zł) = 50,00 zł brutto
2 sektor 1h netto 48,78 zł +23% VAT (11,22) = 60,00 zł brutto
1 sektor 1h netto 40,65 zł + 23 % VAT (9.35 zł) = 50,00 zł brutto
Imprezy komercyjne 1h netto 161,79 zł + 23% VAT (37,21 zł) = 199,00 zł brutto
Kontakt:
Pełnomocnik Burmistrza Helu ds. sportu mgr Norbert Górski
tel. 694-533-389
e-mail: n.gorski@gohel.pl

