
Załącznik nr 5 
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola 

nr ……………….. 

z dnia ………………………  

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 

 

 
Sztuczne Lodowisko "Toropol" 

ul. Barlickiego 13 
45-083 Opole 

 

 
  

  

SZTUCZNE LODOWISKO "TOROPOL" - CENNIK 
  

  

POZYCJA JEDNOSTKA CENA 

ŚLIZGAWKI OGÓLNODOSTĘPNE  

1 Bilet normalny godz. 14,00 zł 

2 Bilet ulgowy * godz. 10,00 zł 

3 Bilet dla posiadaczy Karty Opolska Rodzina godz. 1,00 zł 

4 Bilet dla posiadaczy Karty Duża Rodzina godz. 7,00 zł 

5 Bilet dla osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem ** godz. 7,00 zł 

6 Bilet dla posiadaczy Karty Opolski Senior godz. 7,00 zł 

7 
Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci do 12-go roku życia org. przez MOSiR 
Opole (10 zajęć x 60 min.)  

godz. 100,00 zł 

8 
Nauka jazdy na łyżwach dla osób powyżej 12-go roku życia org. przez 
MOSiR Opole (10 zajęć x 60 min.)  

godz. 100,00 zł 

9 Karnet  normalny - 10 wstępów szt. 125,00 zł 

10 Karnet  ulgowy* - 10 wstępów szt. 85,00 zł 

11 Wypożyczenie łyżew godz. 8,00 zł 

12 Wypożyczenie kasku godz. 3,00 zł 

13 Wypożyczenie stojaka do nauki jazdy na łyżwach (stojak metalowy) godz. 8,00 zł 

14 Wypożyczenie stojaka do nauki jazdy na łyżwach (pingwin/panda)  godz. 15,00 zł 

WYNAJEM TAFLI LODOWEJ  

15 Wynajem tafli godz. 1 200,00 zł 

16 
Wynajem na treningi zawodników klubów sportowych z siedzibą w Opolu 
w kategoriach dzieci, młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec 
i senior w dyscyplinach o szczególnym znaczeniu dla Miasta Opola*** 

godz. 12,00 zł 

17 Wynajem na treningi zawodników klubów sportowych z siedzibą w Opolu godz. 180,00 zł 

18 
Wynajem na treningi i zawody sportowe zawodników klubów i związków 
sportowych z siedzibą poza Opolem 

godz. 600,00 zł 



19 
Wynajem na zawody sportowe zawodników seniorskich klubów 
sportowych z siedzibą w Opolu  

godz. 300,00 zł 

20 
Wynajem na zawody sportowe zawodników  klubów sportowych z siedzibą 
w Opolu w kategoriach  dzieci, młodzik, junior młodszy, junior 
i młodzieżowiec w dyscyplinach wspieranych przez Miasto Opole***  

godz. 120,00 zł 

21 
Wynajem na zajęcia nauki jazdy na łyżwach (szkółki) organizowane przez 
kluby w dyscyplinach wspieranych przez Miasto Opole***  

godz. 120,00 zł 

22 

Wynajem na treningi i mecze klubów sportowych z siedzibą w Opolu w 
sezonie letnim tj. od 01.05. do 31.08. w kategoriach dzieci, młodzik, junior 
młodszy, junior, młodzieżowiec i  senior w dyscyplinach o szczególnym 
znaczeniu dla Miasta Opola, wspieranych przez Miasto Opole ***  

godz. 120,00 zł 

23 
Treningi i mecze zawodników klubów sportowych oraz związków 
sportowych z siedzibą w Opolu w sezonie letnim tj. od 01.05 do 31.08 

godz. 360,00 zł 

24 
Treningi i mecze zawodników klubów sportowych oraz związków 
sportowych z siedzibą poza Opolem w sezonie letnim tj. od 01.05 do 31.08 

godz. 600,00 zł 

WYNAJEM TAFLI LODOWEJ DLA SZKOLNYCH GRUP ZORGANIZOWANYCH  
 W RAMACH ZAJĘĆ  LEKCYJNYCH 

25 Wynajem całej tafli lodowej godz. 150,00 zł 

26 Wynajem 2/3 tafli lodowej godz. 100,00 zł 

27 Wynajem 1/2 tafli lodowej godz. 75,00 zł 

28 Wynajem 1/3 tafli lodowej godz. 50,00 zł 

WYNAJEM W SEZONIE LETNIM – BEZ LODU 

29 Imprezy komercyjne cały obiekt godz. 250,00 zł 

30 Płyta lodowiska z oświetleniem godz. 120,00 zł 

31 Płyta lodowiska bez oświetlenia godz. 60,00 zł 

INNE 

32 Wypożyczenie stołu do ping-ponga  godz. 12,00 zł 

33 Wynajem salki fitness godz. 30,00 zł 

34 Opłata za zagubienie lub zniszczenie kasku godz. 100,00 zł 

35 Opłata za zagubienie lub zniszczenie łyżew godz. 250,00 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; 
** bilet dla osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem – za okazaniem dokumentu świadczącego 
o niepełnosprawności. 
***  dotyczy klubów dyscyplin łyżwiarskich, objętych dotacją przyznaną na podst. Uchwały 
nr XV/272/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie  warunków i trybu wspierania 
rozwoju sportu na terenie Miasta Opola ze zmianami. 


