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Cennik Centrum Sportu
Pozycja
Udostępnienie boiska naturalnego w dni powszednie
w godz. 8 – 15
Udostępnienie boiska naturalnego w dni powszednie w godz. 15
– 22 oraz soboty, niedziele i dni wolne od pracy w godz. 8 – 22
Udostępnienie boiska sztucznego w dni powszednie
w godz. 8 – 15
Udostępnienie boiska sztucznego w dni powszednie
w godz. 15 – 22 oraz soboty, niedziele i dni wolne od pracy
Udostępnienie ½ boiska naturalnego w dni powszednie
w godz. 8 – 15
Udostępnienie ½boiska naturalnego w dni powszednie w godz.
15 – 22 oraz soboty, niedziele dni wolne od pracy w godz. 8 – 22
Udostępnienie ½ boiska sztucznego w dni powszednie
w godz. 8 – 15
Udostępnienie ½ boiska sztucznego w dni powszednie
w godz. 15 – 22 oraz soboty, niedziele dni wolne od pracy
Udostępnienie placyków rozgrzewkowych
Oświetlenie boiska
Wynajem szatni – seniorzy
Wynajem szatni – grupy młodzieżowe

Czas korzystania

Cena brutto

60 minut

80

60 minut

100

60 minut

70

60 minut

90

60 minut

60

60 minut

70

60 minut

50

60 minut

60

60 minut
60 minut
jednostka treningowa
lub mecz
jednostka treningowa
lub mecz
120 minut
120 minut
120 minut
120 minut
60 minut
60 minut

10
60
60
40

Mecz na boisku naturalnym – seniorzy *
200
Mecz na boisku naturalnym – młodzież *
160
Mecz na boisku sztucznym – seniorzy *
190
Mecz na boisku sztucznym – młodzież *
150
Sauna
50
Udostępnienie boiska piaszczystego
50
Udostępnienie boisk na zajęcia treningowe powyżej 10 h
Cena do uzgodnienia
w tygodniu
Wynajem całego obiektu na imprezy rekreacyjne, sportowe
Cena do uzgodnienia
i rozrywkowe
Sala siłowa + szatnia – grupy zorganizowane **
60 minut
50 + szatnia
Sala siłowa – jednorazowe wejście
bez limitu czasu
15
Sala siłowa – bilet ulgowy ***
bez limitu czasu
10
Sala siłowa – bilet rodzinny ****
bez limitu czasu
10
Sala siłowa – karnet 20 wejść
bez limitu czasu
160
Sala siłowa – karnet 10 wejść
bez limitu czasu
100
Nagłośnienie na imprezy organizowane w Centrum Sportu
60 minut
25
Nagłośnienie z obsługą na imprezy organizowane poza Centrum
60 minut
40
Sportu
Sala konferencyjna z zapleczem
60 minut
100
Sala konferencyjna bez zaplecza
60 minut
50
Sala konferencyjna – mała
60 minut
30
*
cena nie uwzględnia kosztu wynajmu szatni i/lub oświetlenia
**
grupa zorganizowana liczy minimum 10 osób
***
dla osoby w wieku do 18 lat lub uczącej się w wieku do 26 lat oraz emeryta lub rencisty
**** dla każdego z członków rodziny wspólnie korzystających
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Cennik Centrum Sportu /szkoły, jednostki miejskie, kluby sportowe z miasta Opola/
Cena
Pozycja
Czas korzystania
brutto
Udostępnienie boiska naturalnego w dni powszednie
60 minut
40
w godz. 8 - 15
Udostępnienie boiska naturalnego w dni powszednie w godz.
60 minut
50
15 - 22 oraz soboty, niedziele i dni wolne od pracy w godz. 8 22
Udostępnienie boiska sztucznego w dni powszednie
60 minut
35
w godz. 8 - 15
Udostępnienie boiska sztucznego w dni powszednie w godz.
60 minut
45
15 – 22 oraz soboty, niedziele i dni wolne od pracy
Udostępnienie ½ boiska naturalnego w dni powszednie w
60 minut
30
godz. 8 - 15
Udostępnienie ½boiska naturalnego w dni powszednie w
godz. 15 - 22 oraz soboty, niedziele dni wolne od pracy w
60 minut
35
godz. 8 - 22
Udostępnienie ½ boiska sztucznego w dni powszednie w godz.
60 minut
25
8 - 15
Udostępnienie ½ boiska sztucznego w dni powszednie w godz.
60 minut
30
15 - 22 oraz soboty, niedziele dni wolne od pracy
Udostępnienie placyków rozgrzewkowych
60 minut
10
Oświetlenie boiska
60 minut
60
Wynajem szatni – seniorzy
jednostka treningowa lub mecz
40
Wynajem szatni – grupy młodzieżowe
jednostka treningowa lub mecz
30
Mecz na boisku naturalnym – seniorzy *
120 minut
100
Mecz na boisku naturalnym – młodzież *
120 minut
100
Mecz na boisku sztucznym – seniorzy *
120 minut
90
Mecz na boisku sztucznym – młodzież *
120 minut
90
Sauna
60 minut
50
Udostępnienie boiska piaszczystego
60 minut
50
Wynajem obiektu na zajęcia treningowe powyżej 50 h
Cena do uzgodnienia
w miesiącu
Wynajem całego obiektu na imprezy rekreacyjne, sportowe
Cena do uzgodnienia
i rozrywkowe
Imprezy w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej organizowane
bezpłatnie
przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Sala siłowa + szatnia – grupy zorganizowane **
60 minut
50 + szatnia
Sala siłowa – jednorazowe wejście
bez limitu czasu
15
Sala siłowa – bilet ulgowy ***
bez limitu czasu
10
Sala siłowa – bilet rodzinny ****
bez limitu czasu
10
Sala siłowa – karnet 20 wejść
bez limitu czasu
160
Sala siłowa – karnet 10 wejść
bez limitu czasu
100
Nagłośnienie na imprezy organizowane w Centrum Sportu
60 minut
25
Nagłośnienie z obsługą na imprezy organizowane poza Centrum
60 minut
40
Sportu
Sala konferencyjna z zapleczem
60 minut
100
Sala konferencyjna bez zaplecza
60 minut
50
Sala konferencyjna - mała
60 minut
30
*
cena nie uwzględnia kosztu wynajmu szatni i/lub oświetlenia
**
grupa zorganizowana liczy minimum 10 osób
***
dla osoby w wieku do 18 lat lub uczącej się w wieku do 26 lat oraz emeryta lub rencisty
**** dla każdego z członków rodziny wspólnie korzystających

