HALA
SPORTOWA
Oferta Wynajmu

Hala Sportowa
Hala sportowa Klubu Sportowego „Społem” znajduje się w ścisłym centrum Łodzi przy ul. Północnej
36. Z naszego wielofunkcyjnego obiektu każdego miesiąca korzysta ok. 1500 osób tj. szkoły, uczelnie
wyższe, grupy amatorskie, Centralny Nurt Basketu Amatorskiego , osoby fizyczne, firmy.

Co zapewniamy?
 Światowej klasy wykładzinę sportową Taraflex Sport M Evolution firmy Gerflor stosowaną do
rozgrywek na światowym, mistrzowskim i olimpijskim poziomie.
 Nawierzchnia posiada wyjątkowe właściwości użytkowe zapewniające dodatkowy komfort
grania, bardzo chwalony przez użytkowników.
 Wykładzina posiada certyfikaty dopuszczenia do użytkowania wystawione przez światowe
federacje sportowe (Europejski oraz Międzynarodowy Związek Piłki Ręcznej,
Międzynarodowy Związek Piłki Siatkowej, Międzynarodowy Związek Piłki Koszykowej).

Nasza hala sportowa:
 podzielona na trzy sektory 26x13 m;
 posiada boiska sektorowe - wydzielone zarówno liniami, jak i kolorowymi brytami
wykładziny;
 posiada cztery pełnowymiarowe boiska do siatkówki (trzy sektorowe + 1 główne), trzy boiska
sektorowe do koszykówki oraz pełnowymiarowe boisko do koszykówki na boisku centralnym;
 przystosowana do gry w halową piłkę nożną (na sektorach oraz na boisku centralnym);
 wyposażona w profesjonalny osprzęt do uprawiania ww. dyscyplin
 posiada możliwość przystosowania za pomocą wydzielenia dodatkowych, tymczasowych linii
do wielu dyscyplin sportowych

Nasz obiekt:
 W obiekcie znajduje się zaplecze biurowe, sanitarne, szatnie (4 x zwykłe, 3 x z natryskami),
automaty z napojami i przekąskami
 Dysponujemy pojemnymi, darmowymi parkingami od strony ul. Północnej (na ok. 100 miejsc
parkingowych) oraz od ul. Źródłowej (ok. 150 miejsc parkingowych)

CENNIK
Koszt wynajmu sektora / 1 godzina

75 zł brutto

Halowa Piłka Nożna
Koszt wynajmu sektora / 1 godzina

108 zł brutto

Wydarzenia Pozasportowe
Koszt ustalany indywidualnie w zależności od charakteru imprezy oraz stopnia złożoności
przygotowania obiektu
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Widok na sektor przedzielony kotarą

Widok na halę bez podziału na sektory

36 Finał Koszykarskiej Ligi
CNBA rozegrany na
centralnym boisku do
koszykówki
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Zajęcia Sekcji Piłki Siatkowej Klubu Sportowego „Społem”

Turniej piłki nożnej rozgrywany na sektorze hali

Wnętrze szatni

Natryski w szatniach
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Gdzie się znajdujemy?

Ok. 2,5 km od miasteczka studenckiego Lumumbowo
Ok. 2km od Centrum Handlowego Manufaktura
Ok 5 min. jazdy od Ronda Solidarności (ok. 950 m)
Ok 4 min. jazdy od Dworca Północnego PKS (ok. 1,5 km)

Autobus linii 57
Przystanek: Północna – Teatr Muzyczny
Autobus linii 51, 51A, 51B, 53, 53A, 60, 60A, 60B, 94
Przystanek: Palki – Rondo Solidarności
Autobus linii 56, 67, 82, 82A, 85
Przystanek: Kopcińskiego – Uniwersytecka

Tramwaje linii 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 15A, 43, 46
Przystanek: Pomorska – Sterlinga
Przystanek: Pomorska – Kamińskiego
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DOSTOSUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB

ODEZWIJ SIĘ DO NAS

UL. PÓŁNOCNA 36
426326519

OBIEKT@KSSPOLEM.PL
WWW.KSSPOLEM.PL

