
Załącznik Nr 1  

do Regulaminu Rezerwacji Obiektów zarządzanych przez 

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław 

 

Cennik udostępnienia obiektów sportowych zarządzanych przez MCS Wrocław: 

 

A.1. Obiekty: 

 

lp. Przedmiot udostępnienia 
Kwota netto 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 

1. 
Boiska o nawierzchni naturalnej i syntetycznej  

(1 godzina) 
100,00 zł 150,00 zł 200,00 zł 

2. Hale, sale gimnastyczne sportowe (1 godzina) 100,00 zł 150,00 zł 200,00 zł 

3. Hala piłkarska (1 godzina) 100,00 zł 150,00 zł 200,00 zł 

4. Tor pływacki (1 godzina, limit 5 osób) 100,00 zł 

5. Tor Kolarski – Poświętne (1 godzina): 100,00 zł 150,00 zł 200,00 zł 

6. 
Obiekt lub teren inny niż Pola Marsowe – wynajem 

na imprezę (doba – dzień wydarzenia) 
500,00 zł 1500,00 zł 4000,00 zł 

7.1. 
Pola Marsowe – wynajem na imprezę niemasową 

(doba – dzień wydarzenia) 
2500,00 zł 10000,00 zł 15000,00 zł 

7.2. 
Pola Marsowe – wynajem na imprezę masową (doba 

– dzień wydarzenia) 
8000,00 zł 12000,00 zł 25000,00 zł 

8. Centrum Sportów Ekstremalnych (1 godzina) 50,00 zł 150,00 zł 300,00 zł 

9.1. 

Stadion Olimpijski – wynajem na imprezę – 

wyłącznie trybuna zachodnia (doba – dzień 

wydarzenia) 

3500,00 zł 10000,00 zł 15000,00 zł 

9.2. 
Stadion Olimpijski – wynajem na imprezę – cały 

stadion (doba – dzień wydarzenia) 
12000,00 zł 25000,00 zł 40000,00 zł 

9.3. 
Stadion Olimpijski – wynajem toru żużlowego na 

trening (1 godzina) 
250,00 zł 600,00 zł 1000,00 zł 

9.4. 
Stadion Olimpijski – wynajem płyty głównej na 

trening (1 godzina) 
100,00 zł 250,00 zł 400,00 zł 

9.5.1. 
Stadion Olimpijski – Sala VIP + Super VIP (1 

godzina, rezerwacja na maksymalnie 5 godzin) 
150,00 zł 

9.5.2. 
Stadion Olimpijski – Sala VIP + Super VIP  

(1 doba – rezerwacja powyżej 5 godzin) 
2000,00 zł 

9.6. 
Stadion Olimpijski – Sala Konferencyjna  

(1 godzina) 
100,00 zł 

10. Inne – niewymienione powyżej (1 godzina) 100,00 zł 

 

A.2. Obiekty – bilety jednorazowe i karnety: 

 

lp. Przedmiot udostępnienia Kwota brutto 

1.1. Centrum Sportów Ekstremalnych (bilet wstępu jednorazowy) 10,00 zł  

1.2. Centrum Sportów Ekstremalnych (karnet na 10 wejść) 90,00 zł  

1.3. Centrum Sportów Ekstremalnych (karnet na 20 wejść) 170,00 zł  

1.4. 
Centrum Sportów Ekstremalnych  

(bilet wstępu jednorazowy – weteran lub weteran poszkodowany*) 
0,00 zł 

 

 

 



B. Baseny, kąpieliska i łowiska: 

B.1. Wrocławskie Centrum Wędkarskie, ul. Kosmonautów 2, 54-127 Wrocław: 

lp. Rodzaj karnetu / biletu Cena brutto 

1.1. Karnet imienny na łowisko / ważny od 1 kwietnia do 30 listopada, codziennie 

w godz. 4:00 do 23:00 
200,00 zł 

1.2. Bilet jednorazowy na łowisko / dzień dostępny od czerwca do sierpnia w 

godzinach od 4:00 do 23:00 
22,00 zł 

1.3 Bilet jednorazowy na łowisko / dzień dostępny od czerwca do sierpnia w 

godzinach od 4:00 do 23:00: – weteran lub weteran poszkodowany* 
0,00 zł 

 

B.2. Baseny i kąpieliska: 

B.2.1. Karnety: 

lp. Rodzaj karnetu Cena brutto 

1.1. Karnet normalny – 10 wejść/sezon, ważny dla jednej osoby raz dziennie 90,00 zł 

1.2. Karnet ulgowy** – 10 wejść/sezon, ważny dla jednej osoby raz dziennie 70,00 zł 

1.3. Karnet grupowy – 3 wejścia w sezonie dla grupy do 20 osób 450,00 zł 

 

B.2.2. Bilety wstępu: 

lp. Rodzaj biletu Ulgowy** lp. 

1.1. Od poniedziałku do piątku – do godziny 17:00 8,00 zł 10,00 zł 

1.2. W soboty, niedziele i święta – do godziny 17:00 10,00 zł 13,00 zł 

1.3. Bez względu na dzień tygodnia – po godzinie 17:00 4,00 zł 5,00 zł 

1.4. Bez względu na dzień tygodnia – osoby niepełnosprawne 2,00 zł 

1.5. Bilet wstępu Rodzina Plus – cena biletu dla pojedynczego 

uczestnika 
2,00 zł 

1.6. Grupy zorganizowane powyżej 10 osób (dzieci i młodzież) z 

organizacji społecznych z opiekunem – cena biletu dla 

pojedynczego uczestnika 

2,00 zł 

1.7. Bilet wstępu 1 czerwca – dzieci i młodzież szkolna 0,00 zł 

1.8. Bilet wstępu – weteran lub weteran poszkodowany* 0,00 zł 

 

C. Mienie ruchome: 

Wysokość opłaty za każdy dzień wynajmu mienia ruchomego, będącego na stanie MCS Wrocław, 

każdorazowo ustala się w drodze negocjacji. 

* Za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. 

** Bilet lub karnet ulgowy – dla dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, emerytów i rencistów – po okazaniu 

ważnej legitymacji. 

*** Bilet wstępu Rodzina Plus – bilety obejmują wszystkich członków rodziny wpisanych do Karty Rodzina 

Plus wydanej przez MOPS. Karta ważna jest wraz z innym dokumentem tożsamości.  

 


