
 
 

Załącznik nr 4 
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola 

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

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 

 
 
 

        Kryta Pływalnia "Wodna Nuta" 
        ul. Prószkowska 96 

          45-758 Opole 
        

 

KRYTA PŁYWALNIA „WODNA NUTA” – CENNIK 

USŁUGA 
OD PONIEDZIAŁKU  

DO PIĄTKU 

SOBOTA,  
NIEDZIELA  
I ŚWIĘTA 

Godziny otwarcia 6.00-14.00 14.00-22.00 6.00-22.00 

Opłata za korzystanie z niecek basenowych indywidualnie, w celach rekreacyjnych 

1 Bilet normalny  14,00 zł 18,00 zł 

2 Bilet ulgowy * 11,00 zł 14,00 zł 

3 Bilet dla posiadacza karty „Opolska Rodzina”  1,00 zł 

4 Bilet dla posiadacza karty „Opolski Senior” 7,00 zł 9,00 zł 

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

6 Bilet grupowy ** każda osoba   10,00 zł 

7 Bilet rodzinny – min 3 osoby każda osoba 12,00 zł 

8 Bilet specjalny *** każda osoba 14,00 zł 

9 Wstęp dla weteranów **** Zgodnie z przyznaną ulgą 

Opłata za indywidualne korzystanie z niecek basenowych w celach komercyjnych 

10 
Bilet indywidualny dla instruktorów, trenerów, innych 
osób korzystających w celach komercyjnych (np. indywi-
dualna nauka pływania) 

60,00 zł 

Opłata za wynajem jednego toru 50 m (poza blokiem treningowym) 

11 Udostępnienie jednego toru w celach niekomercyjnych 150,00 zł 190,00 zł 

12 

Udostępnienie jednostkom oświatowym i szkołom wyż-
szym do prowadzenia zajęć dydaktycznych; klubom i 
stowarzyszeniom sportowym , fundacjom i organizacjom 
zajmującym się (zgodnie ze statutem) działalnością proz-
drowotną i aktywizującą określoną grupę społeczną - 
niekomercyjnie w celu prowadzenia nauki lub doskona-
lenia pływania 

90,00 zł 120,00 zł 

13 Udostępnienie jednego toru w celach komercyjnych 180,00 zł 220,00 zł 

Opłata za wynajem jednego toru 25 m (poza blokiem treningowym) 

14 Udostępnienie jednego toru w celach niekomercyjnych 90,00 zł 110,00 zł 



 
 

15 

Udostępnienie jednostkom oświatowym i szkołom wyż-
szym do prowadzenia zajęć dydaktycznych; klubom i 
stowarzyszeniom sportowym , fundacjom i organizacjom 
zajmującym się (zgodnie ze statutem) działalnością proz-
drowotną i aktywizującą określoną grupę społeczną - 
niekomercyjnie w celu prowadzenia nauki lub doskona-
lenia pływania 

70,00 zł 85,00 zł 

16 
Udostępnienie jednego toru w celach  
komercyjnych 

110,00 zł 120,00 zł 

Opłata za wynajem jednego toru w bloku treningowym (pn - pt w godzinach 16.00-20.00) 

17 
Tor 25 m udostępniony podmiotom na cele  
komercyjne 

x 150,00 zł x 

18 
Tor 50 m udostępniony podmiotom na cele  
komercyjne 

x 250,00 zł x 

Opłata za wynajem niecki sportowej (50 m) 

19 
Udostępnienie całej niecki sportowej w celach  
niekomercyjnych 

1200,00 zł 1 500,00 zł 

20 

Udostępnienie całej niecki sportowej jednostkom oświa-
towym i szkołom wyższym do prowadzenia zajęć dydak-
tycznych; klubom i stowarzyszeniom sportowym funda-
cjom i organizacjom zajmującym się (zgodnie ze statu-
tem) działalnością prozdrowotną i aktywizującą określo-
ną grupę społeczną w celu prowadzenia nauki lub do-
skonalenia pływania oraz na zawody sportowe i imprezy 
rekreacyjne 

750,00 zł 950,00 zł 

21 Udostępnienie całej niecki sportowej na cele komercyjne 1 650,00 zł 2 000,00 zł 

Opłata za wynajem ½ niecki sportowej (50 m) 

22 
Udostępnienie 1/2 niecki sportowej w celach  
niekomercyjnych 

650,00 zł 850,00 zł 

23 

Udostępnienie 1/2 niecki sportowej jednostkom oświa-
towym i szkołom wyższym do prowadzenia zajęć dydak-
tycznych; klubom i stowarzyszeniom sportowym oraz 
innym jednostkom w celu prowadzenia nauki lub dosko-
nalenia pływania oraz na zawody sportowe i imprezy 
rekreacyjne, 

450,00 zł 550,00 zł 

24 Udostępnienie 1/2 niecki sportowej na cele komercyjne 900,00 zł 1 100,00 zł 

Opłata za wynajem niecki rekreacyjnej 

25 
Udostępnienie całej niecki rekreacyjnej w celach nieko-
mercyjnych 

450,00 zł 650,00 zł 

26 

Udostępnienie całej niecki rekreacyjnej jednostkom 
oświatowym i szkołom wyższym do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych; klubom i stowarzyszeniom sportowym 
oraz innym jednostkom w celu prowadzenia nauki lub 
doskonalenia pływania oraz na zawody sportowe i im-
prezy rekreacyjne 

320,00 zł 420,00 zł 

27 
Udostępnienie całej niecki rekreacyjnej na cele komer-
cyjne 

700,00 zł 900,00 zł 

Wynajem na czas zawodów 

28 
Udostępnienie pomieszczenia dla sędziów, szatni dla 
sędziów, pomieszczenia dla zawodników; wydzielenie 
strefy pod zawody (16 godz.) 

150,00 zł 

29 
Udostępnienie urządzeń pomiaru czasu (bez  
obsługi), nagłośnienia i pomieszczenia pomiaru czasu  
(16 godz.) 

1 600,00 zł 



 
 

30 Pełne oświetlenie basenu sportowego (1 godz.) 100,00 zł 

Korzystanie z sauny  

31 Opłata za 1 minutę 0,50 zł 

32 Opłata za wynajęcie całej sauny i łaźni na 0,5 godz. 120,00 zł 

Wynajem całego obiektu 

33 Wynajem całego obiektu (1 godz.) 3 600,00 zł 

34 Wynajem całego obiektu (1 doba) 24 000,00 zł 

35 
Wynajem całego obiektu dla Polskiego Związku Pływac-
kiego 

wg uzgodnień umowy 

Wynajem Sali Konferencyjnej 

36 Wynajem Sali Konferencyjnej (1 godz.) 100,00 zł 

Wynajem sprzętu 

37 
Wynajem sprzętu do aqua bike dla grup zorganizowa-
nych z instruktorem 

50,00 zł 

Karta stałego klienta***** 

38 Karta premiowana 15% 180,00 zł 

39 Karta premiowana 10% 120,00 zł 

40 Karta premiowana 5% 60,00 zł 

41 Karta niepremiowana  30,00 zł 

42 
Opłata za zgubienie lub uszkodzenie indywidualnego 
czytnika czasowego z kluczykiem 

50,00 zł 

 
1. Podane ceny są cenami brutto 
2. Opłaty podane w pkt. 1-27 dotyczą korzystania z basenu przez okres 60 minut, liczony od otrzymania 
czytnika 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. Korzystanie z wanny do hydromasażu jest nieodpłatne. Czasowe jej wyłączenie  
z eksploatacji nie jest podstawą do obniżenia opłaty za pobyt na pływalni. 
4. Czas przebywania w niecce basenowej jest ograniczony zgodnie z harmonogramem zajęć 
udostępnionym dla korzystających w kasie biletowej. 
5. Przy wynajmie torów możliwe jest, po pełnej godzinie, rozliczanie cyklów 30 min. 
 
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; 
** dla członka grupy liczącej min. 10 osób uczących się lub osób uprawiających sport kwalifikowany; na 
podstawie wcześniejszego zamówienia; bilety winny być wykupione najpóźniej na 15 minut przed 
rozpoczęciem zajęć 
*** dla uczestników imprez organizowanych przez MOSiR w obiekcie KP Wodna Nuta (wyłączając strefę 
saun), w czasie trwania imprez 
****   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). 
***** sposób naliczania opłat z kart stałego klienta jest dostępny w kasie biletowej 


