
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 26/2019 z dnia 31.08.2019 r. 

 

Cennik dzierżawy sal i pracowni w ZPO w Opolu – obowiązuje od dnia 01.09.2019 
 

Lp NR SALI RODZAJ SALI Adres Wyposażenie sali w cenie najmu 

Ilość 

stano-

wisk/ 

osób 

Cena za 1 godzinę 

1.  19 – bud. C Salka dydaktyczna 
ul. Torowa 7 

bud. C, Opole 

12 miejsc siedzących, stoły, tablica 

suchościeralna 
do 15 25,00 zł   

2.  
Sala gimnastyczna 

[zdjęcia] o wymiarach 24,60 x 11,15 x 6,60  

ul. Torowa 5a 

bud. D, Opole 

Tablice do koszykówki, komplet do piłki 

siatkowej z regulacją wys. (siatka do piłki 

siatkowej) oraz ławeczki gimnastyczne, 

materace do ćwiczeń, drabinki gimnastyczne, 

piłki. 

16 
• do 4 godzin 240 zł 

• powyżej 4 godzin 50,00 zł 

3.  
Powierzchnie: 

a)  powierzchnie płaskie zewnętrzne do celów 

reklamowych 

ul. Torowa 7, 

45-073 Opole 
 

cena do indywidualnego uzgodnienia, nie mniej 

niż 500,00 zł/rok 

4.   100 
Sala konferencyjno – 

szkoleniowa  

ul. Torowa 7 

bud. C, Opole 

50 miejsc siedzących, projektor 

multimedialny, ekran, nagłośnienie z 

mikrofonem bezprzewodowym, tablica sucho 

ścieralna,  

50 

• do 4 godzin 200 zł  

• każda następna godzina 30 zł 

 • korzystanie z naczyń (filiżanki, 

talerzyki, czajniki, warniki itp.) – 50 zł 

5.  118 Sala szkoleniowa  
ul. Torowa 7 

bud. C, Opole 

40 miejsc siedzących, projektor 

multimedialny, ekran, nagłośnienie z 

mikrofonem bezprzewodowym, tablica sucho 

ścieralna, możliwość podłączenia DVD 

40 

• do 4 godzin 200 zł  

 • każda następna godzina 30 zł  

 • wykorzystanie jako sali do cateringu  

przy korzystaniu z sali konferencyjnej 

do 4 godzin w dniu – 100 zł  

 • korzystanie z naczyń (filiżanki, 

talerzyki, czajniki, warniki itp.) – 50 zł 

6.  200  Sala szkoleniowa 
ul. Torowa 7 

bud. C, Opole 

50 miejsc siedzących, projektor 

multimedialny, ekran, tablica sucho ścieralna 
50 

• do 4 godzin 200 zł  

• każda następna godzina 30 zł 

 • korzystanie z naczyń (filiżanki, 

talerzyki, czajniki, warniki itp.) – 50 zł 

7.  pok. 105 

Pomieszczenie biurowe 

ul. Torowa 7 

bud. B, Opole Biurko, fotel, regał, komputer/laptop z 

drukarką, dostęp do Internetu i kserokopiarki 

1 

25,00 zł 

8.  pok. 108 
ul. Torowa 7 

bud. C, Opole do 3 

 

http://www.ckpopole.nazwa.pl/ckpopole/images/galerie/sala_gimnastyczna/album/index.html

