
WARTOŚĆ  WPŁATY

                                    50,00 zł 
                                  100,00 zł 
                                  200,00 zł 

                                  400,00 zł 
                                  600,00 zł 
                               1 000,00 zł 

WARTOŚĆ  WPŁATY

                       100,00 zł 

PROMOCJA  !!!

bez  limitu  treningów w  miesiącu

                       250,00 zł 

                       150,00 zł 

                       120,00 zł 

                       300,00 zł 

Czas jednostkowy 

zajęć          

4                    
wejścia / 

zajęcia

8                    
wejść   / 

zajęć

12                    
wejść /       

zajęć

16                    
wejść /            

zajęć

Dopłata minutowa za 

przekroczenie czasu                                

w strefie

1 OSOBA 280,00 zł  540,00 zł    780,00 zł     960,00 zł     
60 minut                                                                           

dopłata  minutowa                                                         

0,50 zł/os.

2 OSOBY 400,00 zł  720,00 zł    1 020,00 zł  1 280,00 zł 
60 minut                                                                           

dopłata  minutowa                                                         

0,50 zł/os.

3 OSOBY 480,00 zł  900,00 zł    1 284,00 zł  1 600,00 zł 
60 minut                                                                           

dopłata  minutowa                                                         

0,50 zł/os.

AQUA  FITNESS                                                                                                  1 OSOBA 140,00 zł  240,00 zł    X X
60 minut                                                                           

dopłata  minutowa                                                         

0,50 zł/os.

* doładowania 4 ważne 1 m-c  od daty zakupu                                                                                                                               

* doładowania 8 ważne 2 m-ce  od daty zakupu                                                                                                                    

* do czasu jednostkowego doliczono czas  na  przebranie

1 OSOBA 280,00 zł  540,00 zł    780,00 zł     960,00 zł     
60 minut                                                                           

dopłata  minutowa                                                         

0,50 zł/os.

2 OSOBY 400,00 zł  720,00 zł    1 020,00 zł  1 280,00 zł 
60 minut                                                                           

dopłata  minutowa                                                         

0,50 zł/os.

3 OSOBY 480,00 zł  900,00 zł    1 284,00 zł  1 600,00 zł 
60 minut                                                                           

dopłata  minutowa                                                         

0,50 zł/os.

E-KARNET  OPEN                                                        

Squash                                          90 minut
*Karnet imienny dla systematycznego klienta plus jeden partner do gry   (bez limitu 

treningów  w miesiącu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

* doładowanie ważne tylko 1 m-c  od daty zakupu !!!                                                                                                                                                                                                       

UWAGI

      E-KARNET   "AQUA  SCHOOL"   ZAJĘCIA  ZORGANIZOWANE   (usługi objęte stawką VAT 8 i 23 %)

               E-KARNET Opcja

Cena za ilość doładowanych wejść

*Karnet imienny dla jednej osoby, dla systematycznego klienta (bez limitu treningów   w 

miesiącu) przy każdym wejściu należy okazać dokument tożsamości                                                                                                                                                                                                                                   

* doładowanie ważne tylko 1 m-c  od daty zakupu !!!                                                                                                                                                                                                       

*Karnet imienny dla rodzica uczestnika lub uczestnika "Aqua-School"  ważny dla jednej 

osoby, dla systematycznego klienta (bez limitu treningów w miesiącu) przy każdym wejściu 

należy okazać dokument tożsamości                                                                        * 

doładowanie ważne tylko 1 m-c  od daty zakupu !!!      

120 minut

120 minut

Czas jednostkowy 

treningu
Opcja

E-KARNET  OPEN                                                        

treningi siłownia                                          

E-KARNET  OPEN                                            

treningi siłownia                                                    

"Aqua-School"                                     

* doładowania 4  ważne 1 m-c zajęć                                                                                                          

* do czasu jednostkowego doliczono czas na przebranie

ZAJĘCIA  FITNESS                                                   1 OSOBA 120,00 zł  224,00 zł    312,00 zł     384,00 zł     
60 minut                                                                           

dopłata  minutowa                                                         

0,50 zł/os.

* doładowanie "4" zajęcia ważne 1 m-c  od daty zakupu                                                      

* doładowanie "8" zajęć ważne 2 m-ce   od daty zakupu                                                                                                                                                                                

* doładowanie "12" zajęć  ważne 4 m-ce od daty zakupu                                                                

* doładowanie "16" zajęć  ważne 6 m-ce od daty zakupu                                                                                   

* do czasu jednostkowego doliczono czas na przebranie

dopłata za 

przekroczenie 

czasu w strefie
UWAGI

INDYWIDUALNA  

NAUKA  PŁYWANIA                                                         

* doładowania 4 i 8 ważne 6 m-cy  od daty zakupu                                                        

* doładowania 12 i 16 ważne 12 m-cy  od daty zakupu                                                     

* do czasu jednostkowego doliczono czas  na  przebranie

JOGA                                                              1 OSOBA 156,00 zł  x X X
90 minut                                                                           

dopłata  minutowa                                                         

0,50 zł/os.

10% 90 dni 

*Za pomocą E-KARTY abonamentowej zapłacisz z uwzględnionym rabatem za bilety na  

usługi Aquapark objęte stawką VAT 8%   tj. bilety:  atrakcje hala basenowa, lodowisko, 

boisko wielofunkcyjne, squash, siłownia.                                                                                                                                                                                   

*Rabat udzielony do doładowania E-KARTY wyklucza korzystanie z innych rabatów np.: 

Pilska Karta Dużej Rodziny ; umowy długoterminowe ; umowy partnerskie ; bilety 

promocyjne w tym: bilety rodzinne; okolicznościowe bilety promocyjne,  itp.                                                                                                            

          E-KARNET  "OPEN"  

 Uwaga  Seniorzy !!! 
           E-KARTA  "Senior 60 +"    dostępna tylko w jednym nominale z wyższym rabatem 

WYSOKOŚĆ                                 

RABATU

Termin ważności wpłaconego 

abonamentu
UWAGI

 Oferta  specjalna dla systematycznych klientów!!!     

3% 30 dni  
*Za pomocą E-KARTY abonamentowej zapłacisz z uwzględnionym rabatem za bilety na  

usługi Aquapark objęte stawką VAT 8%   tj. bilety:  atrakcje hala basenowa, lodowisko, 

boisko wielofunkcyjne, squash, siłownia.                                                                                                                                                                                   

*Rabat udzielony do doładowania E-KARTY wyklucza korzystanie z innych rabatów np.: 

Pilska Karta Dużej Rodziny ; umowy długoterminowe ; umowy partnerskie ; bilety 

promocyjne w tym: bilety rodzinne,  okolicznościowe bilety promocyjne,  itp.                                                                                                            

5% 60 dni  
8% 90 dni 

10% 120 dni
12% 150 dni 
15% 330 dni 

Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 6/2022

C E N N I K
E-KARTA    i     E-KARNET 

                              E-KARTA  "ABONAMENTOWA"  -  AQUAPARK      (Bilety wstępu  objęte stawką VAT  8 %)
WYSOKOŚĆ                                         

RABATU

Termin ważności wpłaconego 

abonamentu
UWAGI

E-KARNET  OPEN                                                        

Pływalnia                                                                   

z atrakcjami wodnymi                                        
80 minut

*Karnet imienny dla jednej osoby, dla systematycznego klienta (bez limitu treningów   w 

miesiącu), przy każdym wejściu należy okazać dokument tożsamości                                                                                                                                                                                                                                

*dopłata do saun wg obowiązującego cennika                                                                                                                                                                   

* doładowanie ważne tylko 1 m-c  od daty zakupu !!!                                                                                                                                                                                                       

0,50 zł                                      

(min/os.)

NOŚNIK  ELEKTRONICZNY  (wielokrotnego użytku)        15,00 zł

x
60 minut                                                                           

dopłata  minutowa                                                         

0,50 zł/os.

* doładowania 4 ważne 1 m-c  od daty zakupu                                                                                                                               

* doładowania 8 ważne 2 m-ce  od daty zakupu                                                                                                                    

* do czasu jednostkowego doliczono czas  na  przebranie                                                  

* w cenie karnetu analiza składu ciała oraz plan treningowy na 4 

tygodnie

SIŁOWNIA                                         
TRENING  PERSONALNY

1 OSOBA 260,00 zł  480,00 zł    x

INDYWIDUALNA  

NAUKA                                              
JAZDY  NA  ŁYŻWACH                                                        

* doładowania 4 i 8 ważne max. 3 m-ce od daty zakupu                                                      

ale nie dłużej niż koniec sezonu lodowiska tj.: 15 marca                                                        

* doładowania 12 i 16 ważne 12 m-cy  od daty zakupu                                                     

* do czasu jednostkowego doliczono czas  na  przebranie

ZAPOZNAJ  SIĘ  Z  REGULAMINEM  E-KARTY  i  E-KARNETU


