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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu      
  

 
Kryta Pływalnia "Akwarium" 

ul. Ozimska 48 b 
45-059 Opole 

 

 
 

KRYTA PŁYWALNIA „AKWARIUM” – CENNIK 

USŁUGA 
OD PONIEDZIAŁKU  

DO PIĄTKU 
SOBOTA, NIEDZIELA  

I ŚWIĘTA 

Godziny otwarcia  8.00-16.00 16.00-20.00 8.00-20.00 

DUŻA NIECKA  

Opłata za korzystanie indywidualne, w celach rekreacyjnych, z dużej niecki pływalni 

1 Bilet normalny  14,00 zł 18,00 zł 

2 Bilet ulgowy * 10,00 zł 14,00 zł 

3 Bilet grupowy**  ( 4-9 osób) każda osoba 10,00 zł 

4 Bilet dla posiadacza karty ,,Opolska  Rodzina” 1,00 zł 

5 Bilet dla posiadacza karty "Duża Rodzina" 7,00 zł  9,00 zł  

6 Bilet dla posiadaczy karty „Opolski Senior”  6,00 zł 9,00 zł 

7 
Bilet indywidualny dla instruktorów, trenerów, innych osób 
korzystających w celach komercyjnych ( np. indywidualna 
nauka pływania )  

60,00 zł 

8 Wstęp dla weteranów*** Zgodnie z przyznaną ulgą 

Opłata za wynajem toru w dużej niecce 

9 - w celach niekomercyjnych 80,00 zł 100,00 zł 

10 

 - jednostkom oświatowym ( publicznym i niepublicznym), 
szkołom wyższym (grupy zorganizowane) do prowadzenia 
zajęć dydaktycznych; (opłata za osobę po uprzedniej rezer-
wacji , 7-10 osób na torze) 

6,00 zł 7,00 zł 

11 
- klubom i stowarzyszeniom sportowym w celu prowadzenia 
niekomercyjnej nauki lub doskonalenia pływania oraz na 
zawody sportowe i imprezy rekreacyjne 

60,00 zł 70,00 zł 

12 
- osobom indywidualnym, instruktorom, trenerom ( np. in-
dywidualne lekcje nauki pływania), firmom, szkółkom pły-
wackim w celach komercyjnych  

100,00zł 130,00 zł 



Opłata za wynajem całej niecki ( do 60 osób) 

13 - w celach niekomercyjnych  350,00 zł 450,00 zł 

14 - w celach komercyjnych  420,00 zł 540,00 zł 

15 

- jednostkom oświatowym i szkołom wyższym do prowadze-
nia zajęć dydaktycznych; klubom i stowarzyszeniom sporto-
wym oraz innym jednostkom w celu prowadzenia nauki lub 
doskonalenia pływania oraz na zawody sportowe i imprezy 
rekreacyjne 

240,00 zł 300,00 zł 

16 
- stowarzyszeniom i organizacjom non profit na zawody  
sportowe dla dzieci i młodzieży 

120,00 zł 180,00 zł 

MAŁA NIECKA 

Opłata za korzystanie indywidualne w celach rekreacyjnych z małej niecki pływalni 

17 Bilet normalny 14,00 zł 

18 Bilet ulgowy * 8,00 zł 

19 Bilet dla posiadacza Karty "Opolska Rodzina" 1,00 zł  

20 Bilet dla posiadacza Karty „Opolski Senior” 6,00 zł 8,00 zł 

21 Bilet dla posiadacza Karty "Duża Rodzina" 7,00 zł 

22 
Wynajem osobom indywidualnym, instruktorom, trenerom  
w celach komercyjnych (np. indywidualne lekcje nauki pły-
wania) 

60,00zł 

Opłata za wynajem małej niecki ( do 15 osób) 

23 - w celach niekomercyjnych 155,00 zł 

24 - w celach komercyjnych 180,00 zł 

25 
- dla stowarzyszeń, fundacji i organizacji zajmujących się 
(zgodnie ze statutem) działalnością prozdrowotną i aktywi-
zującą określoną grupę społeczną - niekomercyjnie 

60,00 zł 

Karta stałego klienta 

26 Karta premiowana 15% 180,00 zł 

27 Karta premiowana 10% 120,00 zł 

28 Karta premiowana 5% 60,00 zł 

29 Karta niepremiowana  30,00 zł 

Aerobik w małej niecce  

30 Wejście jednorazowe - 1 godzina zajęć 30,00 zł 

31 Karnet ważny miesiąc - 4 godziny zajęć 100,00zł 

32 Karnet ważny miesiąc - 8 godzin zajęć 170,00 zł 

33 Karnet ważny miesiąc - 12 godzin zajęć 240,00 zł 

Inne 

34 Opłata za zgubienie lub zniszczenie klucza /zamka do szafki 60,00 zł 

35 Wynajęcie salki sportowej (1h) 35,00 zł 



 
1. Podane ceny są cenami brutto 
2. Opłaty podane w pkt 1-12 i 17-22 dotyczą korzystania z basenu przez okres 60 minut, liczony od otrzymania 

klucza do szafki w szatni do momentu jego zdania. Przekroczenie tego czasu powoduje naliczenie opłaty 
dodatkowej w wysokości 1/60 ceny biletu za każdą rozpoczętą minutę przekroczenia. 

3. Podczas korzystania z dużej niecki możliwe jest, bez dodatkowej opłaty, korzystanie z wanny do 
hydromasażu i zjeżdżalni wodnej. Czasowe wyłączenie z eksploatacji tych urządzeń nie jest podstawą do 
obniżenia opłaty za pobyt na pływalni. 

4. Oznaczenia: 
*   dzieci, młodzież ucząca się do ukończenia 26 roku życia, emeryci, renciści – za okazaniem dokumentu 
uprawniającego do zniżki oraz osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie – za okazaniem dokumentu 
świadczącego o niepełnosprawności. 
**   tylko w celach rekreacyjnych niekomercyjnych 

        ***   bezpłatne wejście dla weteranów na basen, po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi, zgodnie 
z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (t.j. Dz. Ust. poz. 2055), 
(nie dotyczy wydarzeń zorganizowanych). 

 
 

 
 


