CENTRUM KULTURY
FIZYCZNEJ UMCS

Oferta wynajmu obiektów
sportowych

DANE KONTAKTOWE
Centrum Kultury Fizycznej UMCS
ul. Langiewicza 22
20-032 Lublin
ckf@umcs.pl
kontakt: 81 533 20 58

O CENTRUM
Centrum Kultury Fizycznej UMCS powstało w 1951 r. jako międzywydziałowa
jednostka organizacyjna i dydaktyczna, świadcząca usługi w dziedzinie kultury
fizycznej dla potrzeb studentów różnych wydziałów Uniwersytetu.
Do zadań Centrum należy prowadzenie zajęć dydaktycznych wychowania
fizycznego

oraz

zajęć

treningowych.

Wychodząc

naprzeciw

potrzebom

studentów jak i mieszkańców miasta, Centrum współorganizuje różne imprezy
sportowe i rekreacyjne.
Centrum Kultury Fizycznej UMCS jest obiektem starającym się spełniać rolę
centrum sportowego z wykorzystaniem w sposób optymalny dla różnego
rodzaju działalności:
sportową,
widowiskową,
rekreacyjną,
reklamową.
Wynajem prowadzony jest przez cały rok kalendarzowy dla podmiotów takich
jak:
kluby sportowe,
firmy,
osoby fizyczne.
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Obiekty zostały zaprojektowane 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 w budynku B osobom z niepełnosprawnością zapewnia winda oraz
podnośnik wewnętrzny. Takie ukształtowanie zapewnia możliwość elastycznego
i różnorodnego wykorzystania z obiektów.

BUDYNEK A
Sala sportowa nr 1:
Wymiary- 30m x 15,1m
Nawierzchnia- parkiet
Wysokość- 7,4 m
Boisko do piłki nożnej halowej
Boisko do piłki koszykowej
Boisko do piłki siatkowej
Boiska do badmintona (4)
Widownia (150 miejsc- składana)
Tablica elektroniczna z zegarem i systemem 24 sek.
Bramki z elementami mocującymi
Słupki aluminiowe i siatki z antenkami
Słupki jezdne i siatki do badmintona
Siatki z piłkochwytami
Nagłośnienie
Wentylacja mechaniczna
Cennik: Sala (+1 szatnia) / 90min
od pon do pt: 8:00-15:00 - 75zł, 15:30-23:00 - 135zł
weekend: 8:00-23:00 - 85zł
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Sala sportowa nr 2:
Wymiary 28m x 14m
Wysokość- 7 m
Nawierzchnia- tartan
Boisko do piłki nożnej halowej
Mini boiska do piłki koszykowej (4)
Kort do tenisa ziemnego
Bramki z elementami mocującymi
Siatki z piłkochwytami
Drabinki gimnastyczne
Wentylacja mechaniczna
Cennik: Sala (+1 szatnia) / 90min
od pon do pt: 8:00-15:30 - 65zł,
15:30-23:00 - 125zł
weekend: 8:00-23:00 - 75zł

Sala sportowa nr 3:

Wymiary 28m x 14m
Wysokość- 7 m
Nawierzchnia- gumowa
Boisko do piłki siatkowej
Boisko do piłki nożnej halowej
Mini boiska do piłki koszykowej (2)
Bramki z elementami mocującymi
Siatki z piłkochwytami
Drabinki gimnastyczne
Nagłośnienie
Wentylacja mechaniczna
Cennik: Sala (+1 szatnia) /90min
od pon do pt: 8:00-15:30 - 65zł
weekend: 15:30-23:00 - 125zł
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Pływalnia:
Długość- 25 m
Szerokość- 12,5 m
Nawierzchnia- niecka stalowa,
podłoga- płytki ceramiczne
6 torów
Widownia- 100 osób
Słupki startowe (6)
Nagłośnienie
Cennik:
Bilet jednorazowy normalny - 11zł
Bilet jednorazowy ulgowy - 9zł
Bilet rodzinny (1+1)* - 15zł
Tanie Pływanie** - 6zł
Karnet rekreacyjny semestralny
normalny/ulgowy - 150zł/120zł
Karnet rekreac. Karta Absolwenta - 135zł

Siłownia:
Nawierzchnia gumowa
Hantle
Sztangi
Ławeczki
Lustra
Brama
Drabinka
Drążek
Zestawy obciążeń
Maszyny
Cennik:
Bilet jednorazowy norm. - 6zł
Bilet jednorazowy ulg. - 4zł
Karnet miesięczny OPEN- 50zł

Sala rowerowa spinning:
20 rowerów stacjonarnych
Nagłośnienie
Cennik:
Bilet jednorazowy norm/ulg: 15zł/12zł
Karnet miesięczny norm./ulg.
1x w tygodniu 50zł/40zł
2x w tygodniu 80/70zł
Karnet semestralny
1x w tygodniu 160zł/140zł
2x w tygodniu 240zł/210zł

*obowiązuje 1 osoba dorosła + 1 osoba do 18 roku życia
**obowiązuje w godzinach 06:10-15:30 w pn-pt
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BUDYNEK B
Sala sportów walki
Powierzchnia- 196,30 m2
Wysokość- 3,15 m
Nawierzchnia-

maty

Tatami

VINYL

o

rozmiarze

200x100cm

i

grubości

6cm,

posiadających Certyfikat Światowej Federacji Judo.
Wentylacja mechaniczna.
Przestrzeń do treningu ogólnorozwojowego lub rozgrzewki z nawierzchnią z podłogi
Pavigym Traffic z odpowiednią klasa antypoślizgowości nie mniejszą niż R9.
Sala przeznaczona jest dla grup maksymalnie 20 osobowych
Cennik:
od pon do nd: 8:00-15:30 - 40zł/h,
15:30-22:00 60zł/h
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Sala fitness:
Powierzchnia- 176,16 m2
Nawierzchnia- wykładzina sportowa
Wysokość- 3,5 m
12 luster (140cm x 180 cm)
Drabinki gimnastyczne
Nagłośnienie
Wentylacja mechaniczna
Cennik:
od pon do nd: 8:00-15:30 - 40zł/h,
15:30-22:00 60zł/h.

Sala treningu funkcjonalnego:
Sala treningu funkcjonalnego jest jedyną tego typu salą we wschodniej Polsce. Dzieli
się na dwie strefy: strefa treningu funkcjonalnego oraz strefę treningu
ogólnorozwojowego.
Strefa treningu funkcjonalnego składa się z:
1. Bieżni rozgrzewkowej 20 –metrowej, na której można wykonywać ćwiczenia
rozgrzewki ogólnorozwojowej, jak również ćwiczenia z wolnymi ciężarami;
2. Strefy funkcjonalnej ze specjalistyczną podłogą typu puzzle Pavigym Endurance;
podłoga zawiera cztery sektory stanowiące wzory treningowe:
4 x Slide Area dla 2 osób umożliwiające trening przygotowania motorycznego,
trening siłowy, trening stabilizacji kręgosłupa i stawów;
drabinka umożliwiająca ćwiczenia na szybkość, zwinność, przyspieszenie, rytm,
dynamikę, jak również szybkie zmiany kierunku ruchu;
4 x Square, tj. kwadrat dający możliwość wykonywania ćwiczeń na równowagę i
koordynację;
4 x Hoops, wzór w postaci kół do wykonywania ćwiczeń na sprawność, zwinność,
szybkość oraz koordynację ruchową
kiosk multimedialny Prama – urządzenie multimedialne stanowiące bazę ćwiczeń
treningu funkcjonalnego dla każdej grupy wiekowej; pozwala ustawić w treningu
takie parametry jak: czas, ilość powtórzeń, przerwy, ilość powtórzeń i wiele innych
opcji;
Sala treningu funkcjonalnego wyposażona jest również w platformę dla osób z
niepełnosprawnościami, z myślą o których została również wyposażona druga strefa –
strefa treningu ogólnorozwojowego. Znajdują się w niej urządzenia siłowe do ćwiczeń
różnych partii mięśniowych oraz urządzenia aerobowe, takie jak bieżnie elektryczne
oraz ergometry wioślarskie. Cała sala wyposażona
jest w wentylację mechaniczną oraz nagłośnienie.
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Cennik:
od pon do nd: (Cała STF): 100zł,
Strefa CTF (1/2 sali) - 60zł
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OBIEKTY ZEWNĘTRZNE
Korty tenisowe:
Korty z mączki ceglanej:
4 korty z mączki ceglanej
(3 deblowe, 1 singlowy)
Możliwość gry od 4 roku życia
oraz bezpłatnego wypożyczania
sprzętu do gry również dla
najmłodszych
Cennik:
60 minut - 20zł
90 minut - 30zł

Boisko wielofunkcyjne:
Boisko do piłki nożnej
Boisko do piłki ręcznej
Boisko do street basket
Mini boiska do piłki koszykowej
Trybuny - 50 osób
Cennik:
90 minut (opłata norm.)- 54zł
90 minut (opłata ulg.) - 25zł

Boiska do piłki plażowej:
2 boiska pełnowymiarowe:
Boisko kobiece (siatka na wys. 2.24m)
Boisko męskie ( siatka na wys. 2.42m)
Trybuny - 30 osób

Cennik:
90 minut (opłata norm.) - 25zł
90 minut (opłata ulg.) - 15zł

8/8

