BOISKA W CRACOVIA
TRAINING CENTER
Miło jest nam poinformować o dostępności wynajmu boisk w Cracovia Training Center. Profesjonalny zespół groundsmanów nieustannie dba o wysoki standard utrzymania boisk, który spełnia
wymagania piłkarzy pierwszego zespołu oraz drużyn młodzieżowych Cracovii. Zapraszamy do
współpracy i możliwości skorzystania z profesjonalnego obiektu treningowego.
Oferujemy:
- boisko „D” pełnowymiarowe ze sztuczną murawą o wymiarach 100x64 m, oświetlenie 300 lx,
z możliwością konfiguracji na różne sektory (1/2, 1/3) z systemem nawadniania;
- boisko sztuczne „E” o wymiarach 52,5x33,5m w hali o konstrukcji drewnianej, oświetlenie LED,
ogrzewane w sezonie zimowym;
- przenośne bramki o wymiarach 7,32x2,44 m, 5x2m i inne mniejsze,
- dostęp do szatni piłkarskich z całym zapleczem sanitarnym;
- parking na zamkniętym terenie;
- profesjonalną obsługę boisk;
- zniżki w Oficjalnym Sklepie Kibica Cracovii na zakup całego asortymentu oraz znakowanie
sprzętu sportowego;
- zniżki na zakup biletów na mecze piłkarzy i hokeistów Cracovii;
- organizację turniejów piłkarskich dla różnych grup wiekowych.

Rezerwacja i kontakt:
+48 12 29 29 103
centrumtreningowe@cracovia.pl
cracovia.pl

Dane rozliczeniowe:
MKS Cracovia SSA
ul. Kałuży 1
30-111 Kraków
NIP: 677-20-79-476
Bank PEKAO SA 34 1240 4722 1111 0000 4853 4859

BOISKA NA WYNAJEM
CRACOVIA TRAINING CENTER
Rączna 757, 32-060 Rączna
boisko pełnowymiarowe „D”
1/3 A

1/3 C

1/3 B

D

E

recepcja

boisko „E” / hala

parking

cennik wynajmu boisk - 90 min
rodzaj boiska

wymiary

do 16:00

po 16:00

weekend

boisko pełnowymiarowe “D”

100x64m

550 zł / 509,26 zł

850 zł / 787,04 zł

850 zł / 787,04 zł

boisko “E” w hali w sezonie letnim

52,5x33,5m

200 zł / 185,19 zł

350 zł / 324,07 zł

300 zł / 277,78 zł

boisko “E” w hali w sezonie zimowym

52,5x33,5m

350 zł / 324,07 zł

495 zł / 458,33 zł

450 zł / 416,67 zł

cena brutto/netto (8% VAT)

Warunki:
- możliwość skorzystania z szatni,
- możliwość wynajmu boisk na 45 min tj. cena boiska na 90 min obniżona o 40% ceny.

Rezerwacja i kontakt:
+48 12 29 29 103
centrumtreningowe@cracovia.pl
cracovia.pl

Dane rozliczeniowe:
MKS Cracovia SSA
ul. Kałuży 1
30-111 Kraków
NIP: 677-20-79-476
Bank PEKAO SA 34 1240 4722 1111 0000 4853 4859

BOISKA NA WYNAJEM
BAZA TRENINGOWA
ul. Wielicka 101, 30-552 Kraków
boisko pełnowymiarowe „W101”

1/3 C

1/3 B

W101

1/3 A
budynek

B

1/2 B

parking

1/2 A

cennik wynajmu boisk - 90 min
rodzaj boiska

wymiary

do 16:00

po 16:00

weekend

boisko pełnowymiarowe „W101” *

94x64m

525 zł / 486,11 zł

800 zł / 740,74 zł

800 zł / 740,74 zł

1/3 boiska pełnowymiarowego „W101”

64x30m

205 zł / 189,81 zł

340 zł / 314,81 zł

280 zł / 259,26 zł

boisko „B” z balonem

55x37m

350 zł / 324,07 zł

495 zł / 458, 33 zł

430 zł / 398,15 zł

boisko „B” bez balonu

55x37m

195 zł / 180,56 zł

340 zł / 314,81 zł

275 zł / 254,63 zł

ceny brutto/netto (VAT 8%)

Warunki:
- możliwość skorzystania z szatni,
- możliwość wynajmu boisk na 45 min tj. cena boiska na 90 min obniżona o 40% ceny.

Rezerwacja i kontakt:
+48 12 29 29 103
centrumtreningowe@cracovia.pl
cracovia.pl

Dane rozliczeniowe:
MKS Cracovia SSA
ul. Kałuży 1
30-111 Kraków
NIP: 677-20-79-476
Bank PEKAO SA 34 1240 4722 1111 0000 4853 4859

