
CENTRUM SPORTU – CENNIK 

Cennik ogólny Centrum Sportu 

l.p. Pozycja Czas korzystania Cena zł 

1 Udostępnienie boiska naturalnego w dni powszednie w godz. 8 - 15 60 minut 150,00 

2 
Udostępnienie boiska naturalnego w dni powszednie w godz.  
15 – 22 oraz soboty, niedziele i dni wolne od pracy w godz. 8 - 22 

60 minut 200,00 

3 Udostępnienie boiska sztucznego w dni powszednie w godz. 8 - 15 60 minut 90,00 

4 
Udostępnienie boiska sztucznego w dni powszednie w godz. 
15 – 22 oraz soboty, niedziele i dni wolne od pracy w godz. 8 - 22 

60 minut 110,00 

5 
Udostępnienie ½ boiska naturalnego w dni powszednie  
w godz. 8 - 15 

60 minut 100,00 

6 
Udostępnienie ½ boiska naturalnego w dni powszednie w godz.  
15 – 22 oraz soboty, niedziele i dni wolne od pracy w godz. 8 - 22 

60 minut 120,00 

7 
Udostępnienie ½ boiska sztucznego w dni powszednie  
w godz. 8 - 15 

60 minut 50,00 

8 
Udostępnienie ½ boiska sztucznego w dni powszednie w godz.  
15 - 22 oraz soboty, niedziele i dni wolne od pracy w godz. 8 - 22 

60 minut 80,00 

9 Udostępnienie placyków rozgrzewkowych 60 minut 10,00 

10 Oświetlenie boiska w Centrum Sportu  60 minut 60,00 

11 Wynajem szatni – seniorzy 1 trening lub mecz 70,00 

12 Wynajem szatni – grupy młodzieżowe 1 trening lub mecz 50,00 

13 Mecz na boisku naturalnym – seniorzy* 120 minut 220,00 

14 Mecz na boisku naturalnym – młodzież* 120 minut 160,00 

15 Mecz na boisku sztucznym – seniorzy* 120 minut 200,00 

16 Mecz na boisku sztucznym – młodzież* 120 minut 150,00 

17 Sauna 60 minut 60,00 

18 Udostępnienie jednego boiska piaszczystego 60 minut 20,00 

19 Sala siłowa + szatnia – grupy zorganizowane ** 60 minut 50,00 

20 Sala siłowa – jednorazowe wejście bez limitu czasu 15,00 

21 Sala siłowa – bilet ulgowy *** bez limitu czasu 10,00 

22 Sala siłowa – bilet rodzinny **** bez limitu czasu 10,00 

23 Sala siłowa – Karta „Opolski Senior” lub „Karta Dużej Rodziny” bez limitu czasu 5,00 

24 Sala siłowa – bilet specjalny dla weterana ***** zgodnie z przyznaną ulgą 

25 Sala siłowa – karnet 20 wejść bez limitu czasu 160,00 

26 Sala siłowa – karnet 10 wejść bez limitu czasu 100,00 
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27 
Sala siłowa – karnet 10 wejść: Karta „Opolski Senior” lub  „Karta 
Dużej Rodziny” 

bez limitu czasu 50,00 

28 Nagłośnienie na imprezy organizowane w Centrum Sportu 60 minut 30,00 

29 
Nagłośnienie z obsługą na imprezy organizowane poza Centrum 
Sportu 

60 minut 150,00 

30 Wynajęcie salki sportowej 60 minut 50,00 

31 Wynajem salki do sportów walki  60 minut  80,00 

32 Sala konferencyjna - mała 60 minut 40,00 

33 Oświetlenie całego boiska przy ul. Hallera 60 minut 30,00 

34 Oświetlenie ½  boiska przy ul. Hallera 60 minut 15,00 

58 
Udostępnienie boiska sztucznego przy ul. Hallera w dni powszednie 
w godz. 16 – 22 oraz soboty, niedziele i dni wolne od pracy  w godz. 
8-22 

60 minut 110,00 

59 
Udostępnienie ½ boiska sztucznego  przy ul. Hallera w dni 
powszednie w godz. 16 - 22 oraz soboty, niedziele dni wolne od 
pracy w godz. 8-22 

60 minut 80,00 

35 Wynajęcie terenu pod działalność komercyjną (np. catering) do 70 m2 60 minut 20,00 

36 Podłączenie do gniazdka 230 V   60 minut 10,00 

37 Podłączenie do gniazdka 400 V   60 minut 15,00 

 

Cennik Centrum Sportu dla 

szkół, jednostek miejskich, klubów sportowych z miasta Opola 

l.p. Pozycja Czas korzystania Cena zł 

38 Udostępnienie boiska naturalnego w dni powszednie w godz. 8 -15 60 minut 50,00 

39 
Udostępnienie boiska naturalnego w dni powszednie w godz. 15 – 22 
oraz soboty, niedziele i dni wolne od pracy w godz. 8 - 22 

60 minut 70,00 

40 Udostępnienie boiska sztucznego w dni powszednie w godz. 8 - 15 60 minut 40,00 

41 
Udostępnienie boiska sztucznego w dni powszednie w godz. 15 – 22 
oraz soboty, niedziele i dni wolne od pracy  w godz. 8-22 

60 minut 60,00 

42 Udostępnienie ½ boiska naturalnego w dni powszednie w godz. 8 -15 60 minut 40,00 

43 
Udostępnienie ½ boiska naturalnego w dni powszednie w godz. 
15 - 22 oraz soboty, niedziele dni wolne od pracy w godz. 8-22 

60 minut 50,00 

44 Udostępnienie ½ boiska sztucznego w dni powszednie w godz. 8 -15 60 minut 25,00 

45 
Udostępnienie ½ boiska sztucznego w dni powszednie w godz.  
15 - 22 oraz soboty, niedziele dni wolne od pracy w godz. 8-22 

60 minut 40,00 

46 Udostępnienie placyków rozgrzewkowych 60 minut 10,00 

47 Oświetlenie boiska  Centrum Sportu 60 minut 60,00 

48 Wynajem szatni – seniorzy 1 trening lub mecz 40,00 

49 Wynajem szatni – grupy młodzieżowe 1 trening lub mecz 30,00 

50 Mecz na boisku naturalnym – seniorzy* 120 minut 130,00 

51 Mecz na boisku naturalnym – młodzież* 120 minut 100,00 

52 Mecz na boisku sztucznym – seniorzy* 120 minut 110,00 

53 Mecz na boisku sztucznym – młodzież* 120 minut 90,00 

54 Sauna 60 minut 50,00 

55 Udostępnienie jednego boiska piaszczystego 60 minut 20,00 

56 Oświetlenie całego boiska przy ul. Hallera   60 minut  30,00 

57 Oświetlenie ½  boiska przy ul. Hallera  60 minut 15,00 

58 
Udostępnienie boiska sztucznego przy ul. Hallera w dni powszednie 
w godz. 16 – 22 oraz soboty, niedziele i dni wolne od pracy  w godz. 
8-22 

60 minut 60,00 



 

Uwaga: Podane ceny są cenami brutto. 
    *    cena nie uwzględnia kosztu wynajmu szatni i oświetlenia 
   **    grupa zorganizowana liczy minimum 10 osób 
  ***   dla osoby w wieku do 18 lat lub uczącej się w wieku do 26 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub 

studenckiej oraz emeryta lub rencisty za okazaniem legitymacji rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz 
z odcinkiem renty lub emerytury 

 ****   dla każdego z członków rodziny wspólnie korzystających 
*****   po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi, bezpłatnego wejścia dla weteranów na halę sportową, zgodnie 

z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. Ust. poz. 1726). (Nie dotyczy wydarzeń zorganizowanych). 

 
 

59 
Udostępnienie ½ boiska sztucznego  przy ul. Hallera w dni 
powszednie w godz. 16 - 22 oraz soboty, niedziele dni wolne od 
pracy w godz. 8-22 

60 minut 40,00 

58 
Imprezy w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej organizowane przez 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 

wg uzgodnień 
porozumienie/umowy 

59 Nagłośnienie na imprezy organizowane w Centrum Sportu 60 minut 25,00 

60 
Nagłośnienie z obsługą na imprezy organizowane poza Centrum 
Sportu 

60 minut 40,00 

61 Wynajęcie salki sportowej       60 minut 30,00 

62 Wynajem salki do sportów walki   60 minut 40,00 

63 Sala konferencyjna - mała 60 minut 30,00 

64 Wynajęcie terenu pod działalność komercyjną (np. catering) do 70 m2 60 minut 20,00 

65 Podłączenie do gniazdka 230 V   60 minut 10,00 

66 Podłączenie do gniazdka 400 V   60 minut 15,00 


