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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 

 
                                     Basen Letni "BŁĘKITNA FALA" 

Plac Róż 8 
45-228 Opole 

 

 

BASEN LETNI „BŁĘKITNA FALA” – CENNIK 

Usługa 
od poniedziałku do 

piątku 

sobota, 
niedziela  
i święta 

Godziny otwarcia 10.00-19.00 15.00-19.00 09.00-19.00 

1 Bilet normalny jednorazowego wstępu 12,00 zł 9,00 zł 15,00 zł 

2 Bilet ulgowy * jednorazowego wstępu 9,00 zł 6,00 zł 11,00 zł 

3 
Bilet grupowy ( 7 i więcej osób ) jednorazowego 
wstępu 

7,00 zł 6,00 zł 8,00 zł 

4 
Bilet dla posiadacza „Karty Dużej Rodziny” 
jednorazowego wstępu 

6,00 zł 4,50 zł 7,50 zł 

5 
Bilet dla posiadacza Karty ,,Opolski Senior” 
jednorazowego wstępu 

5,00 zł 4,00 zł 6,00 zł 

6 
Bilet dla posiadacza Karty „Opolska Rodzina” 
jednorazowego wstępu 

1,00 zł 

7 Bilet specjalny weterana** jednorazowego wstępu Zgodnie z przyznaną ulgą 

8 Wynajęcie 1 toru dużej niecki na godzinę 100,00 zł 

9 
Wynajęcie 1 toru dużej niecki dla klubów sportowych na 
godzinę  

50,00 zł 

10 Wynajęcie dużej niecki na 1 dzień 5 000,00 zł 

11 
Wynajęcie dużej niecki na 1 dzień dla klubów 
sportowych 

2 000,00 zł 

12 Udostępnienie szafki – kaucja zwrotna 5,00 

13 Opłata za zgubienie klucza do szafki 50,00 

 
Uwagi: 

 Podane ceny są cenami brutto.  

 Posiadacze kart: Opolski Senior, Opolska Rodzina, Duża Rodzina otrzymują ulgę za okazaniem karty. 

 Dzieci do lat 3 uprawnione są do bezpłatnego wstępu na basen. 

 Oznaczenia: 
*     do korzystania z ulgowych biletów wstępu uprawnione są: 

-  osoby w wieku do 18 lat lub uczące się do 26 lat – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub 
studenckiej; 
-  emeryci, renciści – za okazaniem legitymacji rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z odcinkiem 
renty lub emerytury; 
- osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie – za okazaniem dokumentu świadczącego 

o niepełnosprawności; 
**    po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi, bezpłatnego wejścia dla weteranów na obiekt, 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). 


