
  

 

 Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola 

nr ……………….. 

z dnia ………………………  

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 

            
Hala Stegu Arena 

ul. Oleska 72  
45-222 Opole   

 

 

                               HALA STEGU ARENA – CENNIK 

 USŁUGA JEDNOSTKA CENA  

1. 
Wynajem hali na cele sportowe, niekomercyjne, bez udziału 
publiczności (lipiec-sierpień) 

1 godz. 130,00 zł 

2. 
Wynajem hali na cele sportowe, niekomercyjne, bez udziału 
publiczności (wrzesień-czerwiec) 

1 godz. 250,00 zł 

3. Wynajem hali na cele sportowe, komercyjne, biletowane 
1 godz. 1120,00 zł 

1 doba 11 800,00 zł 

4. Wynajem hali na cele sportowe, komercyjne, biletowane + Ekran LED 1 doba 14 750,00 zł 

5. 
Wynajem hali na cele sportowe, niekomercyjne, z udziałem 
publiczności (lipiec-sierpień) 

1 godz. 200,00 zł 

6. 
Wynajem hali na cele sportowe, niekomercyjne, z udziałem 
publiczności (wrzesień-czerwiec) 

1 godz. 400,00 zł 

7. 
Wynajem ekranu LED podczas wydarzeń sportowych niekomercyjnych 
z udziałem publiczności 

1 godz. 150,00 zł 

8. 
Wynajem hali na imprezy targowe, wystawiennicze, estradowe, 
koncerty i inne imprezy komercyjne - wraz z wykładziną 
zabezpieczającą parkiet (poniedziałek-czwartek) 

1 godz. 1 700,00 zł 

1 doba 18 000,00 zł 

9. 
Wynajem hali na imprezy targowe, wystawiennicze, estradowe, 
koncerty i inne imprezy komercyjne - wraz z wykładziną 
zabezpieczającą parkiet (piątek-niedziela) 

1 godz. 1 900,00 zł 

1 doba 22 500,00 zł 

10. 
Wynajem hali na imprezy targowe, wystawiennicze, estradowe, 
koncerty i inne imprezy komercyjne - wraz z wykładziną 
zabezpieczającą parkiet + Ekran LED (poniedziałek-czwartek) 

1 godz. 1 800,00 zł 

1 doba 22 500,00 zł 

11. 
Wynajem hali na imprezy targowe, wystawiennicze, estradowe, 
koncerty i inne imprezy komercyjne - wraz z wykładziną 
zabezpieczającą parkiet + Ekran LED (piątek-niedziela) 

1 godz. 2200,00 zł 

1 doba 25 000,00 zł 

12. 
Wynajem hali na cele sportowe - dzieci i młodzież szkolna (grupy) na 
podstawie stosownych umów 

1 godz. 18,00 zł 



13. 
Wynajem hali wraz z ekranem LED na cele sportowe - seniorskie 
zespoły z Opola (dyscypliny halowe objęte wieloletnią dotacją 
finansowania sportu przez Miasto Opole) ** 

1 godz. 1,30 zł 

mecz (do 4 h) 1 350,00 zł 

14. 

Wynajem hali na cele sportowe - seniorskie zespoły z Opola 
reprezentujące miasto w rozgrywkach trzech najwyższych lig 
centralnych (dyscypliny halowe wspierane finansowo przez Miasto 
Opole) ** 

1 godz. 70,00 zł 

mecz 
niebiletowany 

(do 4 h) 
650,00 zł 

mecz 
niebiletowany 

+Ekran LED (do 4h) 
1 200,00 zł 

mecz biletowany 
(do 4h) 

750,00 zł 

mecz z wykładziną 
biletowany + 

Ekran LED (1 doba) 
7 400,00 zł 

mecz z wykładziną 
niebiletowany + 

Ekran LED (1 doba) 
6 500,00 zł 

mecz biletowany + 
Ekran LED (do 4 h) 

1 550,00 zł 

15. 
Wynajem powierzchni pod stoiska spożywcze podczas wydarzeń 
sportowych 

1 mecz 350,00 zł 

16. 
Wynajem powierzchni pod stoiska spożywcze podczas wydarzeń 
komercyjnych 

1 wydarzenie 1 200,00 zł 

17. Wynajęcie wykładziny sportowej 1 doba 4 100,00 zł 

18. Wynajem VIP Room - podczas eventu na HWS 1 wydarzenie 300,00 zł 

19. Wynajem VIP Room - osobny event 1 wydarzenie 1 200,00 zł 

20. Wynajem oświetlenia architektonicznego RGB do VIP Room szt. 500,00 zł 

21. Wynajem - krzesło - podczas eventu na HWS szt. 4,00 zł 

22. Wynajem - stół - podczas eventu na HWS szt. 18,00 zł 

23. Wynajem - podest sceniczny (szt. 1m x 2m) - podczas eventu na HWS szt. 40,00 zł 

24. Wynajem obiektu na sesję zdjęciową 1 godz. 300,00 zł 

25. Wynajem - sala konferencyjna 1 godz. 120,00 zł 

26. 
Wynajem ruchomego punktu świetlnego (do 8 sztuk)  
bez obsługi 

szt. 155,00 zł 

27. Wynajem lasera do prezentacji graficznej (pokaz do 3 min) bez obsługi szt. 740,00 zł 

28. 
Wynajem mobilnego ekranu projekcyjnego z obustronną projekcją 
(wraz z projektorem) 7 x 5m 

szt. 815,00 zł 

29. 
Wynajem mobilnego ekranu projekcyjnego z obustronną projekcją 
(wraz z projektorem) 3 x 2m 

szt. 300,00 zł 

30. Wynajem mobilnego monitora projekcyjnego LED 49'  szt. 220,00 zł 

31. 
Wynajem barierki wygrodzeniowej wew./zew. - podczas eventu na 
HWS (1 mb) 

szt. 12,00 zł 

32. Wynajem słupka wygrodzeniowego z taśmą - podczas eventu na HWS szt. 12,00 zł 

33. Wynajem reflektora świetlnego follow-spot - podczas eventu na HWS szt. 150,00 zł 

34. 
Wynajem nagłośnienia mobilnego bez obsługi - podczas eventu na 
HWS 

szt. 150,00 zł 



 
1. Podane ceny są cenami brutto 
2. Oznaczenia: 

*  bezpłatne wejście dla weteranów na halę sportową, 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). 

**  dotyczy klubów objętych Uchwałą 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. 

 

35. Dzień techniczny przy wydarzeniach (poniedziałek-czwartek) doba 3 600,00 zł 

36. Dzień techniczny przy wydarzeniach (piątek-niedziela) doba 6 000,00 zł 

37. Wstęp dla weteranów* Zgodnie z przyznaną ulgą 


