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ZARZĄDZENIE NR B.0050.114.2020 

BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

w sprawie:   ustalenia wysokości stawek za korzystanie z obiektu stanowiącego mienie komunalne gminy 

Bieruń, zarządzanego przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.). 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA 

postanawia: 

§ 1.Ustalić stawki brutto za korzystanie z obiektu Centrum Sportowe Homera Adrenalina przy ul. Homera 34, 

których wykaz zawarty jest w cenniku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2.Zwolnić z opłat za korzystanie z obiektu, o którym mowa w § 1 zarządzenia gminne jednostki budżetowe 

i Bieruński Ośrodek Kultury - w związku z prowadzoną działalnością statutową. 

§ 3.Stawka ulgowa przysługuje za okazaniem następujących dokumentów: 

a) dzieciom,  uczniom,  studentom do ukończenia 26 r.ż. na podstawie legitymacji ucznia / studenta, 

b) emerytom i rencistom na podstawie legitymacji emeryta / rencisty, 

c) osobom posiadającym bieruńską kartę „Aktywni Seniorzy 60+”, 

d) osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności niezamieszkałym w Bieruniu, 

e) opiekunom osób niepełnosprawnych, które zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagają 

stałej opieki. 

§ 4.1. Bieruńska karta „Rodzina  3+” upoważnia do naliczenia zniżki zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady 

Miejskiej w Bieruniu, niezależnie od uprawnienia do skorzystania ze stawki ulgowej. 

2. Posiadanie bieruńskiej karty „Rodzina 3+” lub „Aktywni Seniorzy 60+” nie ma wpływu na wysokość opłat 

dodatkowych. 

3. Posiadacze zarówno karty „Rodzina 3+”, jak i „Aktywni Seniorzy 60+” mogą skorzystać z uprawnień 

wynikających tylko z jednej z nich, wg. własnego wyboru. 

§ 5.Zawodnikom oraz trenerom klubów sportowych, mających siedzibę na terenie Bierunia i opłacających 

składki członkowskie przysługuje 50% zniżka od obowiązujących stawek cennikowych. 

§ 6.1. Wniesienie opłaty przez korzystającego z obiektu, upoważnia do nielimitowanego w czasie  przebywania 

w obiekcie w godzinach jego otwarcia, w danym dniu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przez czas obowiązywania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) wprowadza się limit 

czasu przebywania w obiekcie osoby korzystającej, który wynosi 2 godziny i liczony jest od momentu 

zaewidencjonowania wejścia korzystającego na obiekt. 

§ 7.Wykonanie i aktualizację treści zarządzenia powierzyć dyrektorowi Bieruńskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji. 

§ 8.Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć dyrektorowi Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

§ 9.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do zarządzenia Nr B.0050.114.2020 

Burmistrza Miasta Bierunia 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

CENNIK  OPŁAT  - Centrum Sportowe Homera Adrenalina w Bieruniu ul. Homera 34, 

Bilety jednorazowe za korzystanie ze ścianki wspinaczkowej 

w Centrum Sportowe Homera Adrenalina 

 WEJŚCIE  

NORMALNE 

WEJŚCIE  

ULGOWE 

WEJŚCIE  

DZIECIĘCE 

WEJŚCIE JEDNORAZOWE 20 zł 15 zł 10 zł 

W CHARAKTERZE 

ASEKURANTA 
5 zł 5 zł 

- 

BILET RODZINNY 2 + 1 40 zł - - 

BILET RODZINNY 2 + 2 50 zł - - 

OPŁATY DODATKOWE  

Szkolenie z zasad asekuracji 
DLA 1 OSOBY DLA 2 OSÓB  

10 zł 15 zł 

Powtórka szkolenia z asekuracji 5 zł 5 zł 

Karta magnetyczna wielokrotnego użytku (jednorazowa opłata bezzwrotna) 15 zł 

Zniszczenie lub zgubienie transpondera 25 zł 

Zniszczenie lub zgubienie kluczyka do szafki depozytowej 20 zł 

UWAGA: opłaty dodatkowe nie mogą być realizowane za pomocą karnetu wartościowego. 

Wstęp bezpłatny przysługuje mieszkańcom Bierunia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. 

Wejście ulgowe przysługuje za okazaniem następujących dokumentów:  

·dzieciom od 12 roku życia, uczniom i studentom na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, 

·emerytom i rencistom na podstawie legitymacji emeryta/rencisty, 

·osobom posiadającym bieruńską kartę „Aktywni Seniorzy 60+”, 

·osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności niezamieszkałym w Bieruniu, 

·opiekunom osób niepełnosprawnych, które zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagają stałej 

opieki. 

Bilet dziecięcy obowiązuje tylko dla dzieci do 12 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.  

Bilet rodzinny upoważnia do jednorazowego wejścia na ścianę dwie osoby dorosłe wraz z jednym lub dwójką 

dzieci.  

Prowadzenie zajęć sekcji zewnętrznych i przyprowadzania grup zorganizowanych wymaga wcześniejszego 

(min. 1 tydz.) zgłoszenia w kasie lub drogą elektroniczną u kierownika obiektu. Minimalna ilość osób w sekcji 

zewnętrznej wynosi 4 osoby.  

Wejście w charakterze asekuranta to opłata dla osób niewspinających się ale asekurujących 

i przebywających na hali wspinaczkowej. Opłata nie dotyczy osób płacących za szkolenie z zasad asekuracji.  

Szkolenie z zasad asekuracji odbywa się z założenia co godzinę (pierwsze szkolenie od godz.16). 

Powtórne szkolenie dotyczy tylko osób, które były już szkolone wcześniej na Centrum Sportowe Homera 

Adrenalina. 

Każde wejście jest nielimitowane czasowo. 
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Karnety za korzystanie ze ścianki wspinaczkowej w Centrum Sportowe Homera Adrenalina 

 
WEJŚCIE 

NORMALNE 

WEJŚCIE 

ULGOWE 

WEJŚCIE 

DZIECIĘCE 

KARNET 8 WEJŚĆ 120 zł 90 zł 60 zł 

KARNET 4 WEJŚCIA 70 zł 50 zł 30 zł 

KARNETY NO LIMIT 

 2 MIESIĄCE 4 MIESIĄCE 6 MIESIĘCY 

NIEOGRANICZONA ILOŚĆ 

WEJŚĆ W OKREŚLONYM 

CZASIE 

200 zł 300 zł 450 zł 

KARNETY RODZINNE 

 2 + 1 2 + 2  

4 WEJŚCIA 130 zł 170 zł  

8 WEJŚĆ 250 zł 320 zł  

Karnety 4 i 8 wejść są imienne i ważne dwa miesiące od daty zakupu.  

Karnet No Limit jest imienny i upoważnia do nieograniczonej ilości wejść na obiekt w wykupionym okresie 

czasu. 

Karnet Rodzinny 2+1 upoważnia do wejścia na ścianę dwie osoby dorosłe wraz jednym dzieckiem do 12 roku 

życia, a Karnet Rodzinny 2+2 dwie osoby dorosłe z dwójką dzieci do 12 roku życia (każde kolejne dziecko 

wchodzi za darmo. Wiek dziecka należy potwierdzić za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej). Karnety 

rodzinne są imienne, ważne 3 miesiące od daty zakupu i upoważniają do określonej ilości wejść zależnie od 

wykupionego wariantu. 

Sprzęt w Centrum Sportowe Homera Adrenalina 

 CENA 

UPRZĄŻ WSPINACZKOWA 2 zł 

PRZYRZĄD ASEKURACYJNY GRI-GRI PLUS + KARABINEK 2 zł 

LINA DYNAMICZNA 5 zł 

MAGNEZJA W KULCE GRATIS 

Wyposażenie sprzętu jest jednorazowe oraz nielimitowane czasowo (w danym dniu). 


