
Normalny Ulgowy**

BILET (60 MINUT*) 23,00 zł 11,50 zł

18,40 zł

30,00 zł
GIMNASTYKA W WODZIE 
Zajęcia rekreacyjne w wodzie z instruktorem, w grupie do 15 osób. 60 minut, 
w tym 30 minut zajęć.

12,00 zł
GIMNASTYKA W WODZIE "AKTYWNY SENIOR"
Zajęcia w wodzie z instruktorem, w grupie do 15 osób. 60 minut, w tym 
30 minut zajęć.

INDYWIDUALNA NAUKA PŁYWANIA
Indywidualne zajęcia nauki pływania z instruktorem. 60 minut, w tym 45
minut zajęć.

80,00 zł

NAUKA PŁYWANIA W GRUPIE
Zajęcia nauki pływania z instruktorem, w grupie do 15 osób. 
Różne poziomy zaawansowania. 60 minut, w tym 45 minut zajęć.

28,00 zł

9,20 zł

Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej 
(pływanie rekreacyjne oraz zajęcia zorganizowane). 0,40 zł 0,20 zł

Opłata za wydanie duplikatu karty. Wniesienie opłaty za wydanie duplikatu
karty elektronicznej (karnetu) w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia. 12,00 zł

BILET (30 MINUT*) 13,00 zł 6,50 zł

KARNET 200 ZŁ 200,00 zł

10,40 zł 5,20 zł

* Łączny czas w strefie płatnej, po przekroczeniu czasu obowiązuje dopłata zgodnie z cennikiem. 

**Dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki.                       

Wyciąg z cennika. Wszystkie ceny są cenami brutto,
Opiekun osoby niepełnosprawnej wymagającej opieki może wejść z tą osobą nieodpłatnie po okazaniu stosownego orzeczenia,
Dodatkowy czas techniczny dla osób z niepełnosprawnością wynosi 15 minut,
Dzieci do ukończenia 4 roku życia korzystają z pływalni bezpłatnie. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie hali basenowej wyłącznie pod opieką
osób pełnoletnich,
Osoby posiadające status weterana i weterana poszkodowanego korzystają z pływalni bezpłatnie.

24,00 zł +8,00 zł
(każda kolejna osoba)

BILET RODZINNY 
30,00 zł +10,00 zł 

(każda kolejna osoba)(osoba dorosła + dziecko 60 minut*) 

(do wykorzystania w okresie 6 miesięcy)

BILET (60 MINUT*) 

BILET (30 MINUT*) 

BILET RODZINNY 

PŁYWALNIA POLONEZ 

CENNIK USŁUG 

Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej w ramach
BILETU RODZINNEGO. 0,20 zł/za osobę

(osoba dorosła + dziecko 60 minut*) 


