
CENNIK 

Cennik obowiązuje od 16 stycznia 2023 r. 

WEJŚCIE NA BASEN  

 

 od poniedziałku do niedzieli 

 bilet normalny: 
 20,00 zł - pierwsza godzina, następnie cena narasta proporcjonalnie co 1 

minutę 

 bilet ulgowy: 
 16,00 zł - pierwsza godzina, następnie cena narasta proporcjonalnie co 1 

minutę 

 bilet dla posiadacza Ogólnopolskiej Karty Seniora: 
 16,00 zł - pierwsza godzina, następnie cena narasta proporcjonalnie co 1 

minutę 

 bilet normalny grupowy (co najmniej 10 osób): 
 19,00 zł - pierwsza godzina, następnie cena narasta proporcjonalnie co 1 

minutę 

 bilet ulgowy grupowy (co najmniej 10 osób): 
 15,00 zł - pierwsza godzina, następnie cena narasta proporcjonalnie co 1 

minutę 

 wejście na halę basenową w celu prowadzenia indywidualnej nauki 

pływania  

(maksymalnie dwie osoby na zajęciach): 

 25,00 zł - pierwsza godzina, następnie cena narasta proporcjonalnie co 1 

minutę 

 

KARNETY 10 WEJŚCIOWE* (10 GODZIN)  

 

normalny:  190 zł 

ulgowy:  150 zł 

*karnety są ważne przez okres 60 dni od daty zakupu 

 

 

 



KARTY RABATOWE – BEZTERMINOWE  

 

nazwa karty (wartość) Uzupełnienie karty Cena karty Cena pierwszego zakupu 

150 123 zł 15 zł 138 zł 

100 86 zł 15 zł 101 zł 

70 62 zł 15 zł 77 zł 

50 45 zł 15 zł 60 zł 

Karty rabatowe służą do rozliczania korzystania z basenu, kręgielni, kortów, sauny.  

REZERWACJA TORU NA BASENIE  

 

Od poniedziałku do piątku do godziny 16:00 30,00 zł/godz./tor 

Od poniedziałku do piątku po godz. 16:00 60,00 zł/godz./tor 

Sobota, niedziela, święto 60,00 zł/godz./tor 

Rezerwacja toru na basenie jest obowiązkowa w przypadku prowadzenia zajęć z grupą zorganizowaną (kwota nie obejmuje opłaty wejścia na 

basen). Dla klientów indywidualnych nie przewiduje się rezerwacji toru. 

 

Usługi dodatkowe dla korzystających z basenu  

Korzystanie ze zjeżdżalni - wliczone w cenę wejścia na basen, 

Korzystanie z wanny hydromasażu - wliczone w cenę wejścia na basen, 

Korzystanie z gejzerów i biczy wodnych - wliczone w cenę wejścia na basen,  

Korzystanie z sauny - obowiązuje dodatkowa opłata niezależna od opłaty wejścia na basen, zgodnie z cennikiem strefy saun. 

Dodatkowe informacje  

• Do pierwszej godziny dolicza się 10 min potrzebne na przebranie się i rozliczenie się w kasie. 

• Uwaga - zgodnie z regulaminem Pływalni zaleca się, aby pobyt na basenie grupy rekreacyjnej zarezerwować wcześniej w administracji 

Pływalni. W przypadku braku miejsc na niecce basenowej, grupa nie mająca rezerwacji nie będzie wpuszczona. 

• Uprawnieni do korzystania z biletów ulgowych na basen:  

o - dzieci i młodzież szkolna (za okazaniem legitymacji szkolnej). 



o - studenci do 25 roku życia (za okazaniem legitymacji studenckiej). 

o - osoby niepełnosprawne, renciści i emeryci (za okazaniem legitymacji). 

• Koszt wejścia dzieci do lat 3-ch wliczony jest w cenę biletu opiekuna - osoby dorosłej. 

• Koszt wejścia dzieci opiekuna osoby niepełnosprawnej wliczony jest w cenę biletu osoby niepełnosprawnej.  

• Opiekunowi grupy do 14 osób przysługuje bilet ulgowy. 

• Bilet osoby opiekuna grupy 15-to osobowej wliczony jest w cenę bilety grupowego. 

 

 


