
Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola 

Nr  OR.I- 0050.779.2022 
  z dnia 23 grudnia 2022 r 

 
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 14,00 zł 11,00 zł 18,00 zł  

2 Bilet ulgowy * jednorazowego wstępu 11,00 zł 7,00 zł 13,00 zł 

3 Bilet grupowy ** ( 7 i więcej osób ) jednorazowego wstępu 8,00 zł 7,00 zł 10,00 zł  

4 
Bilet dla posiadacza „Karty Dużej Rodziny” jednorazowego 
wstępu 

7,00 zł 6 zł 9 zł 

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

6,00 zł  5,00 zł 7,00 zł  

6 
Bilet dla posiadacza Karty „Opolska Rodzina” 
jednorazowego wstępu 

1,00 zł  

7 Wstęp dla weteranów***  Zgodnie z przyznaną ulgą 

8 Wynajem 1 toru dużej niecki na godzinę niekomercyjnie 120,00 zł 

9 
Wynajem 1 toru dużej niecki dla klubów sportowych na 
godzinę niekomercyjnie 

60,00 zł 

10 Wynajem dużej niecki na 1 dzień 6 000,00 zł 

11 Wynajem dużej niecki na 1 dzień dla klubów sportowych 2 400,00 zł 

12 
Wynajem boiska do siatkówki plażowej poza sezonem na 
cele szkoleniowe organizowane przez kluby i jednostki 
oświatowe z miasta Opola (za godzinę) 

15,00 zł 

13 Udostępnienie szafki – kaucja zwrotna 5,00 zł 

14 Opłata za zgubienie klucza do szafki 60,00 zł 

 
1. Podane ceny są cenami brutto.  
2. 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; 

** do korzystania z grupowych biletów wstępu uprawnione są jednostki oświaty, jednostki 
kultury, półkolonie i kolonie 

*** 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). 


