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W sercu Beskidu Sądeckiego 

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 

w Piwnicznej - Zdroju 

Hala Widowiskowo – Sportowa to nowoczesny , wielofunkcyjny obiekt, oddany do użytku we 

wrześniu 2015 r.  

Jesteśmy przygotowani do zorganizowania: 
 zawodów sportowych na poziomie lokalnym oraz ogólnopolskim, 

 treningów sportowych, 

 zajęć sportowo – rekreacyjnych, 

 wystaw, konferencji, sympozjów itp. 

Dlaczego warto skorzystać z naszej 
oferty?  

Do Państwa dyspozycji będzie: 

 hala sportowa o wymiarach 40x 22m z trzema boiskami treningowymi do piłki siatkowej 

oddzielonymi automatycznymi kotarami, 

 centralne boisko do piłki siatkowej, 

 pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej, 

 pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, 

 pełnowymiarowe boisko do futsalu, 

 kompletny sprzęt włącznie z bandami, do uni – hokeja, 

 komplet dwóch tablic do piłki koszykowej w każdym sektorze . 

Wyposażenie, z którego mogą Państwo skorzystać: 

 sprzęt do gry w badmintona, 

 stoły tenisowe, 

 maty i ochraniacze do walk sumo. 
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Jakie dodatkowe atrakcje czekają na Państwa?  

Dla poprawienia sprawności fizycznej i rozrywki proponujemy Państwu: 

 zajęcia w sali fitness , 

 ćwiczenia w siłowni, 

 wspinaczkę na ściance o wysokości  15,2 m. 
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Co oferujemy? 

 Obiekt, do którego zapraszamy Państwa, spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.  

 Podłoże (parkiet)  jest zrobione z drewnianej klepki na specjalnej – przeznaczonej dla stawów 
– podwieszanej konstrukcji. 

 Kolejny atut to pełne zaplecze sanitarne – szatnie, prysznice, toalety.  

 Widownia posiada  260 miejsc siedzących. 

 Budynek w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 Wyniki zawodów ukazują się na elektronicznej tablicy.  

 Oświetlenie i nagłośnienie hali umożliwia prowadzenie zawodów sportowych oraz widowisk 
na światowym poziomie. 

 W trosce o bezpieczeństwo ćwiczących udostępniamy pokój pielęgniarki. 

 Dbając o komfort pracy sędziów, oddajemy im do dyspozycji pokój sędziowski. 
 

Co nas wyróżnia? 

Prócz wielu korzyści wynikających z wyposażenia hali niewątpliwą zaletą jest jej lokalizacja. 

Znajduje się ona w centrum miasta. Wokół miejscowości roztaczają się pasma Jaworzyny Krynickiej i 

Radziejowej. To punkt, w którym przecinają się liczne szlaki turystyczne. 

Z kim współpracujemy? 

 Hotel i restauracja „Majerzanka”  ul. Zagrody 32 

 Restauracja „Sobieski”    ul. Sobieskiego 1a 

 Restauracja „Pod Kasztanami”   ul. Rynek 23 

 Sanatorium Uzdrowiskowe „Limba”  ul. Krynicka 3 

 Dom Wczasowy „Beskid”   ul. Zagrody 24a 

 Hotel Piwniczna     ul. Juliusza Korwina Gąsiorowskiego 5 

 Hotel Wierchomla SKI & SPA Resort  Wierchomla Mała 42 

 Ski Hotel     Sucha Dolina 33 

 Kąpielisko na Radwanowie    ul. Łomnickie 85 

 Hala sportowa Rytro          Rytro 99 

 KS „Ogniwo”     ul. Krynicka 2 
 

 
 

 

 

 


