


STADION MIEJSKI ul. BEMA 23/29

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu 
posiada zmodernizowany, lekkoatletyczno - piłkarski stadion. 

Wyposażony jest w kompleksowy sprzęt  
do rozgrywania zawodów. Dysponujemy bieżnią wyłożoną 

"mondo" ze stanowiskami do pchnięcia 
kulą oraz klatką do rzutu dyskiem  i młotem. 

Posiadamy wielokierunkowe rozbiegi do skoku 
w dal, o tyczce  i wzwyż oraz rzutu oszczepem. Na stadionie jest 
pełnowymiarowe boisko piłkarskie o wymiarach 103m x 68,5m. 
Odbywają się tu mecze ligowe, mecze międzynarodowe,  Pod 

trybuną główną znajdują się szatnie dla sędziów  i zawodników 
wraz z kabinami kąpielowymi, pokojem medycznym, depozytem 

oraz pokojem cateringowym. 

TABLICE REKLAMOWE (moduł 2m x 3m) 250,00 zł + VAT miesięcznie
lub 1600,00 zł +VAT cały sezon; 

STOJAKI REKLAMOWE (moduł 108 cm x 300 cm)  200,00 zł + VAT miesięcznie
lub 1200,00 zł + VAT cały sezon 

BANERY REKLAMOWE WEWNĄTRZ STADIONU (moduł 1m x 3m) 160,00 zł + VAT miesięcznie,każdy 
następny metr – do 6m 40,00 zł + VAT miesięcznie;

BANERY NA OGRODZENIU OD ul. SZOSA CHEŁMIŃSKA (moduł 1m x 2m)  120,00 zł + VAT 
miesięcznie, każdy następny metr – do 4m 40,00 zł + VAT miesięcznie;



 LODOWISKO TOR-TOR ul. BEMA 23/29

Jedno z najnowocześniejszych lodowisk w Polsce. Na co 
dzień trenują tutaj zawodnicy 

wielu dyscyplin sportu m.in. hokeja na lodzie, łyżwiarstwa 
figurowego oraz short tracku. 

Swoje mecze rozgrywają hokeiści KS Nesta Toruń HSA,MKS 
SOKOŁY czy Amatorska Liga Hokeja Na Lodzie.

Odbywają się tutaj również  liczne imprezy między innymi : 
Zawodowa Gala MMA X CAGE, Mistrzostwa Torunia w Żużlu 

na Lodzie, 
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Caritas.

STOJAKI REKLAMOWE
Jednostronne  100,00 zł + VAT miesięcznie; 
Dwustronne 160,00 zł + VAT miesięcznie; 

UWAGA Powierzchniami reklamowymi w hali lodowiska dysponuje  Nesta Toruń HSA.



MINI AQUAPARK ul. HALLERA 79 

Jedyna tego typu pływalnią w Toruniu. 
Na obiekcie znajdują się dwa baseny:

-sportowy o wymiarach 25 m długości        
i 12,5m szerokości i głębokościach od1,35m do 1,80 m.

-rekreacyjny o wymiarach 12 m długości   
 i 6 m szerokości w tym; 
- 60 metrowa zjeżdżalnia.

-rwąca rzeka
- bicze wodne

-jacuzzi
-sauna sucha i parowa

-trybuna
-restauracja

BANERY WEWNĄTRZ HALI BASENOWEJ I  NA OGRODZENIU (moduł 1m x 2m):  
 dla firm 120,00 zł + VAT miesięcznie 

REKLAMA WOLNOSTOJĄCA 55,00 zł + VAT za metr kwadratowy miesięcznie. 



 HOTEL I CAMPING TRAMP ul. KUJAWSKA 14

Obiekt całoroczny w bezpośredniej bliskości toruńskiej 
starówki. Jeden z najatrakcyjniej położonych obiektów, pod 
względem wartości marketingowej, zlokalizowany jest w 

lewobrzeżnej części Torunia przy wjeździe na most drogowy, 
przez który dziennie przejeżdżają tysiące osób. W sezonie 

letnim Camping Tramp jest z jednym z najbardziej 
obleganych miejsc wypoczynkowych w mieście. Istnieje 
możliwość wywieszenia banerów reklamowych w dwóch 

miejscach: 

REKLAMA NA OGRODZENIU W STRONĘ MOSTU (ul. Armii Krajowej) 
REKLAMA NA OGRODZENIU W STRONĘ DWORCA KOLEJOWEGO (ul. Kujawska 14) 

BANERY NA OGRODZENIU W STRONĘ MOSTU ul. Armii Krajowej 
(moduł 1m x 2m) 120,00 zł + VAT miesięcznie  
za każdy następny metr – do 6m 40,00 zł + VAT miesięcznie; 

REKLAMA NA OGRODZENIU W STRONĘ DWORCA KOLEJOWEGO (ul. Kujawska14)
(moduł 1m x 2m) 80,00 zł + VAT miesięcznie 
za każdy następny metr – do 6m 30,00 zł + VAT miesięcznie; 

TABLICE REKLAMOWE WOLNOSTOJĄCE  41,00 zł za metr kwadratowy + VAT 
miesięcznie.



CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE ul. PRZY SKARPIE 4

HALA TENISOWA, KORTY ODKRYTE, ORLIK 2012, BASENY LETNIE, 

 

BANERY NA OGRODZENIU (moduł 1m x 2m)  120,00 zł + VAT miesięcznie 
za każdy następny metr – do 4m 40,00 zł + VAT miesięcznie;

BANERY NA WEWNĘTRZNYCH OGRODZENIACH 
(moduł 2m x 2,5m)  180,00 zł + VAT miesięcznie;

REKLAMA WOLNOSTOJĄCA (roll-up, stand 
reklamowy, itp.) 55,00 zł za metr kwadratowy
 + VAT miesięcznie. 



ORLIKI 2012 

 ul. POLNA 14A 
 ul. GAGARINA
 ul, UGORY/ZBOŻOWA
 ul. ŚWIĘTOPEŁKA 15-25  
 ul. SZOSA BYDGOSKA/REJA

Toruń jest jednym z liderów w budowie Orlików dzięki temu młodzież może korzystać
z nowoczesnych zespołów boisk sportowych, które powstały w ramach programu
rządowo-samorządowego "Moje Boisko-Orlik 2012". 
W skład każdego kompleksu wchodzi boisko piłkarskie o wymiarach 30x60 m oraz 
boisko wielofunkcyjne - do gry w piłkę siatkową i koszykówkę - o wymiarach 30x19 m  wykonane w 
technologii syntetycznej (sztuczna trawa, akryl, poliuretan). 
Boiska są ogrodzone do wysokości 4m. 

BANERY  NA OGRODZENIU (moduł 1m x 2m)  120,00 zł + VAT miesięcznie 
za każdy następny metr – do 4m 40,00 zł + VAT miesięcznie; 

REKLAMA WOLNOSTOJĄCA (roll-up, stand reklamowy, itp.) 55,00 zł za metr kwadratowy 
+ VAT miesięcznie. 



CENTRUM SPORTU I REKREACJI DZIECI I MŁODZIEŻY
 ul. ARMII LUDOWEJ 47/61

 BOISKO ,,ORLIK2012”
 BOISKA  PIŁKARSKIE Z TRAWĄ NATURALNĄ
 BOISKA  PIŁKARSKIE Z TRAWĄ  SYNTETYCZNĄ
 KORTY TENISOWE 
 BOISKA DO BADMINTONA 
 PIŁKI PLAŻOWEJ

 

BANERY  NA OGRODZENIU (moduł 1m x 2m)  120,00 zł + VAT miesięcznie
za każdy następny metr – do 4m 40,00 zł + VAT miesięcznie; 

REKLAMA WOLNOSTOJĄCA (roll-up, stand reklamowy, itp.) 55,00 zł za metr kwadratowy 
+ VAT miesięcznie. 



HALA SPORTOWA „OLIMPIJCZYK” ul. SŁOWACKIEGO 118 

 Wielofunkcyjna hala sportowa, składa się z trzech części, dwie 
z nich należą do sekcji gimnastycznych i bokserskich, trzecia 
pozwala   na uprawianie różnych dyscyplin sportowych takich 

jak :siatkówka, koszykówka, piłka nożna halowa. Dogodna 
lokalizacja hali oraz jej wielofunkcyjność sprawiają, że jest to 

jeden z najbardziej obleganych obiektów sportowych, 
szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Na obiekcie 

regularnie odbywają się mecze ligi szóstek piłkarskich oraz 
organizowane 

są międzynarodowe turnieje bokserskie, które gromadzą liczną 
publiczność. 

 BANERY  NA OGRODZENIU (moduł 1m x 2m)  120,00 zł + VAT miesięcznie
 za każdy następny metr – do 4m 40,00 zł + VAT miesięcznie; 

REKLAMA WOLNOSTOJĄCA (roll-up, stand reklamowy, itp.) 55,00 zł za metr kwadratowy
 + VAT miesięcznie. 
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