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Miejski Stadion

Kompleks boisk na terenie SP nr 6

Kąpielisko na Krubinie

Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7

Basen odkryty

Kryta pływalnia

Zjeżdżalnia w krytej pływalni

Sezonowe lodowisko

Miejski stadion
W obiekcie:
płyta główna piłkarskiego boiska trawiastego o wymiarach 110 x 65 m z system nawadniania
400-metrowa profesjonalna sześciotorowa bieżnia z nawierzchnią poliuretanową z systemem
odwodnienia
widownia na około 1000 miejsc siedzących
urządzenia do konkurencji technicznych m.in. skocznia do skoku wzwyż, skocznia do skoku w dal i
trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu dyskiem, rzutnia do rzutu oszczepem oraz
wyposażenie lekkoatletyczne zgodne z wymogami PZLA.
kompleks boisk bocznych o nawierzchni syntetycznej i trawiastej przystosowany do prowadzenia
zajęć treningowych i rozgrywania meczów mistrzowskich grup młodzieżowych, w tym boisko
treningowe ze sztuczną murawą o wymiarach 105 x 68 m - oświetlone, ogrodzone z trybuną na 111
osób
budynki zaplecza technicznego - szatnie dla zawodników, pomieszczenia biurowe klubów
sportowych, magazyny, sala do spotkań klubowych
Więcej informacji na podstronie: STADION MIEJSKI

Hala widowiskowo-sportowa (ul. 17 Stycznia 60C)
Hala sportowo-widowiskowa jest interdyscyplinarnym obiektem o kubaturze 31764m2. Najważniejszą
częścią obiektu jest główna arena sportowa o wymiarach 48m x 27 m z trybunami na 543 miejsca,
wyposażona w profesjonalny sprzęt głównie do obsługi gier zespołowych. Powierzchnia areny to wysokiej
jakości elastyczny parkiet. Istnieje możliwość podziału hali głównej na 3 małe boiska o wymiarach 25m x

17m. Na podzielonych częściach można prowadzić treningi z siatkówki ze sprzętem treningowym, a także
koszykówki z podwieszanymi koszami na każdym boisku.
Więcej informacji na podstronie: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

Kryta Pływalnia (ul. 17 Stycznia 60B)
Kryta Pływalnia w Ciechanowie jest wielozadaniowym obiektem użyteczności publicznej. W piwnicach
budynku zlokalizowane są urządzenia techniczne a także pomieszczenia do rekreacji z salą gimnastyczną i
siłownią. Na parterze, oprócz głównej hali basenowej, z widownią na 284 miejsca, zlokalizowane są
szatnie, natryski, zaplecze basenowe oraz pomieszczenia obsługi i ratowników. W części parteru
prowadzone są usługi typu: solarium, fryzjer, kosmetyczka, sklep sportowy i sklep zdrowej żywności. Na
piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe, kawiarnia i sala konferencyjna.
Najważniejszą częścią obiektu jest hala z basenem sportowym o wymiarach 25 m x 15 m i głębokością od
1,6 do l,8 m oraz basenem rekreacyjnym o wymiarach 15 m x 8 m i głębokości od 0,75 do 1,10 m
wyposażonym w bicze wodne i gejzery. Dużą atrakcją szczególnie dla dzieci jest 77 m zjeżdżalnia i wanna
do hydromasażu. Basen sportowy posiada homologację i jest dopuszczony do przeprowadzania zawodów
rangi międzynarodowej.
Więcej informacji na podstronie: U CIECHA

Basen otwarty (ul. Kraszewskiego)
W kompleksie basenowo - sportowym przy ul. Kraszewskiego znajduje się niecka sportowa o długości 50
m, basen rekreacyjny dla dzieci do nauki pływania o długości 15 m oraz tereny zielone. W pobliżu basenu
znajdują się zmodernizowane kryte korty do tenisa ziemnego stanowiącą doskonałą atrakcję dla
korzystających z tej formy wypoczynku i rekreacji.
Więcej informacji na podstronie: BASEN ODKRYTY

Kąpielisko Krubin
Jest to obiekt położony w odległości ok. 3 km od centrum miasta z wyznaczonym i strzeżonym kąpieliskiem
dla dzieci i dorosłych. Wokół kąpieliska jest plaża piaszczysta na której wydzielono boisko do piłki
plażowej. W kompleksie znajduje się również przystań dla sprzętu wodnego.
Więcej informacji na podstronie: KĄPIELISKO KRUBIN

Hotel Olimpijski
Obiekt położony w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul. 17 Stycznia oddany został do użytku w
1993 roku. Hotel dysponuje 93 miejscami noclegowymi w pokojach 1, 2 i 3 osobowych oraz
apartamentach. Pokoje wyposażone są w łazienki z prysznicami, telefon, telewizję, dostęp do internetu
bezprzewodowego. W cenę pokoju wliczone jest śniadanie oraz możliwość korzystania z basenu.
Więcej informacji na postronie: HOTEL OLIMPIJSKI

Hala sportowa im. Ireneusza Palińskiego (ul. Kraszewskiego 8)
Hala widowiskowo – sportowa o powierzchni 2394,19 m2 i kubaturze 13 519,41 m3 jest obiektem
przystosowanym do rozgrywania zawodów sportowych w podnoszeniu ciężarów, koncertów, widowisk,
bali, przeprowadzaniu treningów taekwondo oraz ćwiczeń gimnastycznych. Główną częścią obiektu jest

sala sportowo-widowiskowa z widownią na antresoli na 270 osób ( z możliwością dostawienia dodatkowych
miejsc na parterze) oraz podium (scena) z zapleczem. Zaplecze mieści dwie sale rozgrzewek z 5
pomostami treningowymi. Zawodnicy mają do dyspozycji salę treningową z 11 pomostami i atlasem, a
także matę do sztuk walki.
Więcej informacji na podstronie: HALA KRASZEWSKIEGO

Przyszkolne obiekty sportowe
przy szkole podstawowej Nr 3
Hala sportowa, która pozwala na realizację zajęć sportowych w bardzo dobrych warunkach z możliwością
prowadzenia ich w kilku grupach. Posiada pełne zabezpieczenie sanitarno-szatniowe oraz w przypadku
organizacji zawodów ponad szkolnych, możliwość zapewnienia wyżywienia z bloku żywieniowego szkoły.
W hali sportowej można rozgrywać zawody koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Arena sportowa – 42x22
m, powierzchnia użytkowa – 1100 m2, kubatura – 17.000 m3.

przy szkole podstawowej Nr 7
Hala sportowa, która posiada wysoki standard i wysoki poziom kubaturowego sportowego obiektu
szkolnego. Pozwala na prowadzenie zajęć z kultury fizycznej w bardzo dobrych warunkach. Halę sportową
można podzielić kurtynami na 3 części. Obiekt posiada pełne zabezpieczenie sanitarno-szatniowe oraz, w
przypadku organizacji zawodów ponad szkolnych, możliwość zapewnienia wyżywienia z bloku
żywieniowego szkoły. W hali sportowej można rozgrywać klasyczne zawody – koszykówka, siatkówka i
piłka ręczna. Arena sportowa – 48 x 24 m, widownia ruchoma – 250 miejsc siedzących, powierzchnia
użytkowa – 1130 m2, kubatura – 16.000 m3.
Komleks sportowy przy szkole pomieścił boisko do piłki nożnej z okólną bieżnią lekkoatletyczną, boisko
wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka piłka ręczna) oraz skocznie i rzutnię do pchnięcia kulą.

przy Szkole Podstawowej Nr 4
Hala sportowa przystosowana jest do realizacji sportowych zajęć szkolnych w bardzo dobrych warunkach
z możliwością prowadzenia ich w 3 grupach ćwiczebnych. Halę sportową można podzielić kurtynami na 3
części. Obiekt posiada pełne zabezpieczenie sanitarno-szatniowe oraz w przypadku organizacji zawodów
ponad szkolnych, możliwość zapewnienia wyżywienia z bloku żywieniowego szkoły. W hali sportowej
można rozgrywać zawody sportowe koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Arena sportowa – 48x24 m,
widownia rozsuwana –156 miejsc siedzących, powierzchnia użytkowa – 1130 m2, kubatura – 16.000 m3.

ORLIK (ul. Powstańców Wielkopolskich 1)
Do dyspozycji dzieci i młodzieży oddano tu dwa nowoczesne boiska: piłkarskie z nawierzchnią z
syntetycznej trawy i wielofunkcyjne (do gry w siatkówkę i koszykówkę) z nawierzchnią poliuretanową.
Obiekt jest ogrodzony i oświetlony, za bramkami zamontowano piłkochwyty.

Kompleks sportowy przy szkole podstawowej nr 6
W skład kompleksu wchodzi boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy, 200-metrowa czterotorowa bieżnia
okólna z wyposażeniem lekkoatletycznym, dwa boiska wielofunkcyjne do mini gier zespołowych, siłownia
zewnętrzna, plac zabaw.

Obiekty sezonowe
Lodowisko (ul. 17 Stycznia)
Obiekt ma wymiary 20 x 40 m. Jednorazowo może pomieścić ok. 100 osób.
Więcej informacji o obiekcie oraz cennik na podstronie: LODOWISKO

Boisko do piłki plażowej
Na zamkowych błoniach powstało profesjonalne boisko do gry w siatkówkę plażową o wymiarach 22 x 14
m. Miejsce różnego rodzaju turniejów i rozgrywek.

Wypożyczalnia kajaków
Czynna w sezonie letnim przy przystani w pobliżu obiektów PTTK na Kanałach.

