
Załącznik nr 5 
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola 
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z dnia 29 listopada 2021 r. 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 

  
Sztuczne Lodowisko "Toropol" 

ul. Barlickiego 13 
45-083 Opole  

  

  

  

  

SZTUCZNE LODOWISKO "TOROPOL" - CENNIK 
  

  

POZYCJA CENA JEDN. 

ŚLIZGAWKI OGÓLNODOSTĘPNE       

1 Bilet normalny 12,00 godz. 

2 Bilet ulgowy 8,00 godz. 

3 Bilet dla posiadaczy Karty Opolska Rodzina 1,00 godz. 

4 Bilet dla posiadaczy Karty Duża Rodzina 6,00 godz. 

5 Bilet dla osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem 6,00 godz. 

6 Bilet dla posiadaczy Karty Opolski Senior 6,00 godz. 

7 
Nauka jazdy na łyżwach org. przez MOSiR Opole - kurs dla dzieci do 12-go 
roku życia (10 zajęć x 60 min.)  

50,00 godz. 

8 
Nauka jazdy na łyżwach org. przez MOSiR Opole - kurs dla dzieci powyżej 
12-go roku życia i dorosłych (10 zajęć x 60 min.)  

100,00 godz. 

9 Karnet  normalny - 10 wstępów 108,00 szt. 

10 Karnet  ulgowy - 10 wstępów 72,00 szt. 

11 Wypożyczenie łyżew 7,00 godz. 

12 Wypożyczenie kasku 3,00 godz. 

13 Wypożyczenie stojaka do nauki jazdy na łyżwach (stojak metalowy) 8,00 godz. 

14 Wypożyczenie stojaka do nauki jazdy na łyżwach (pingwin/panda)  15,00 godz. 

WYNAJEM TAFLI LODOWEJ PROWADZONY NA PODSTAWIE  
UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH 

15 Wynajem tafli lodowej  1 000,00 godz. 

16 

Treningi zawodników klubów sportowych z siedzibą w Opolu w kategoriach 
dzieci, młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec i  senior w dyscyplinach 
o szczególnym znaczeniu dla Miasta Opola, wspieranych przez Miasto Opole* 
pod warunkiem uzyskania przez klub sportowy dotacji na działalność 
związaną z kulturą fizyczną z Miasta Opola w roku wynajmu tafli lodowej.   

10,00 godz. 

17 Treningi zawodników klubów sportowych z siedzibą w Opolu 150,00 godz. 

18 Treningi zawodników klubów sportowych z siedzibą poza Opolem 500,00 godz. 

19 
Zawody sportowe zawodników  seniorskich klubów sportowych z siedzibą 
w Opolu  

250,00 godz. 

20 
Zawody sportowe zawodników  seniorskich klubów sportowych z siedzibą 
poza Opolem.  

500,00 godz. 



21 

Zawody sportowe zawodników  klubów sportowych z siedzibą w Opolu 
w kategoriach  dzieci, młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec 
w dyscyplinach wspieranych przez Miasto Opole*  pod warunkiem uzyskania 
przez klub sportowy dotacji na działalność związaną z kulturą fizyczną 
z Miasta Opola w roku wynajmu tafli lodowej.   

100,00 godz. 

22 Związki sportowe z siedzibą w Opolu  250,00 godz. 

23 Związki sportowe z siedzibą poza Opolem  500,00 godz. 

24 

Nauka jazdy na łyżwach (szkółki)organizowane przez kluby w dyscyplinach 
wspieranych przez Miasto Opole*. pod warunkiem uzyskania przez klub 
sportowy dotacji na działalność związaną z kulturą fizyczną z Miasta Opola 
w roku wynajmu tafli lodowej.   

100,00 godz. 

25 

Treningi i mecze zawodników klubów sportowych z siedzibą w Opolu 
w sezonie letnim tj. od 01.05. do 31.08. w kategoriach dzieci, młodzik, junior 
młodszy, junior, młodzieżowiec i  senior w dyscyplinach o szczególnym 
znaczeniu dla Miasta Opola, wspieranych przez Miasto Opole * pod 
warunkiem uzyskania przez klub sportowy dotacji na działalność związaną 
z kulturą fizyczną z Miasta Opola w roku wynajmu tafli lodowej.   

100,00 godz. 

26 
Treningi i mecze zawodników klubów sportowych oraz związków sportowych 
z siedzibą w Opolu w sezonie letnim tj. od 01.05 do 31.08 

300,00 godz. 

27 
Treningi i mecze zawodników klubów sportowych oraz związków sportowych 
z siedzibą poza Opolem w sezonie letnim tj. od 01.05 do 31.08 

500,00 godz. 

WYNAJEM TAFLI LODOWEJ DLA SZKOLNYCH GRUP ZORGANIZOWANYCH  
 W RAMACH ZAJĘĆ  LEKCYJNYCH 

30 Wynajem całej tafli lodowej 120,00 godz. 

31 Wynajem 2/3 tafli lodowej 80,00 godz. 

32 Wynajem 1/2 tafli lodowej 60,00 godz. 

33 Wynajem 1/3 tafli lodowej 40,00 godz. 

SEZON LETNI (BEZ TAFLI LODOWEJ) 

36 Imprezy komercyjne 200,00 godz. 

37 Płyta lodowiska z oświetleniem 100,00 godz. 

38 Płyta lodowiska bez oświetlenia 50,00 godz. 

DODATKOWE USŁUGI SPORTOWO-REKREACYJNE 

39 Wypożyczenie stołu do ping-ponga  10,00 godz. 

40 Wynajem salki fitness 30,00 godz. 

41 Opłata za zagubienie lub zniszczenie kasku 50,00 godz. 

42 Opłata za zagubienie lub zniszczenie łyżew 100,00 godz. 

 

Uwagi: 
1.  Do korzystania z ulgowych biletów wstępu uprawnieni są: 

− osoby w wieku do 18 lat lub uczące się do 26 za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej; 

− emeryci, renciści – za okazaniem legitymacji rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z odcinkiem renty lub 
emerytury. 

2.  Bilet dla osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem – za okazaniem dokumentu świadczącego o niepełnosprawności. 
3.  Bilet dla posiadacza kart: Opolski Senior, Opolska Rodzina, Duża Rodzina – za okazaniem karty. 
 
*  Do dyscyplin szczególnych wspieranych przez Miasto Opole zalicza się: hokej na lodzie,, łyżwiarstwo figurowe oraz  
short track pod warunkiem uzyskania przez klub sportowy dotacji na działalność związaną z kulturą fizyczną z Miasta 
Opola w roku wynajmu tafli lodowej.   


