
40             

minut

60             

minut

80          

minut

dopłata za 

przekroczenie 

czasu biletowego

normalny 16,00 zł   20,00 zł   24,00 zł   38,00 zł   

ulgowy * 11,00 zł   15,00 zł   19,00 zł   28,00 zł   

 40                                            

minut 

 60                                            

minut 

 80                                            

minut 
Pn.-Niedz.                                

7:00 - 8:00 10,00 zł   12,00 zł   14,00 zł   x

Pn.-Niedz.                                

15:00 - 16:00 10,00 zł   12,00 zł   14,00 zł   x

x
60             

minut

80          

minut

dopłata za 

przekroczenie 

czasu biletowego

minimum        

3 osoby
x 45,00 zł   57,00 zł   84,00 zł   

* 1 grupa na 2 torach maksymalnie 12 osób

40            

minut

60             

minut

80            

minut

dopłata za 

przekroczenie 

czasu biletowego

25,00 zł   29,00 zł   33,00 zł   
 0,50 zł                                   

(min./os.) 

0,90 zł                                         

(min./os.)

40          

minut

80          

minut

120                

minut

13,00 zł   18,00 zł   21,00 zł   

11,00 zł   15,00 zł   17,00 zł   

15,00 zł   20,00 zł   23,00 zł   

13,00 zł   17,00 zł   19,00 zł   

40          

minut

80          

minut

120                

minut

33,00 zł   45,00 zł   51,00 zł   

* grupa maksymalnie 40 osób

x

x

40            

minut

80            

minut

120                           

minut

10,00 zł   14,00 zł   20,00 zł   

10,00 zł   14,00 zł   20,00 zł   

10,00 zł   14,00 zł   20,00 zł   
12,00 zł   18,00 zł   26,00 zł   

BASEN  REKREACYJNY - bilet grupowy  II tory                       120,00 zł/60 min.

dopłata za 

przekroczenie 

czasu                                      

0,50 zł                              

(min./os.)

Rodzaj                                                                     

biletu

normalny 

ulgowy *
normalny 

ulgowy *

II tory wypłycane   250,00 zł/60 min.

* 1 grupa na 1 torze maksymalnie 8 osób dzieci 

lub 6 osób dorosłych

 I tor                         130,00 zł/60 min.         
BASEN  SPORTOWY     - bilet grupowy  

STREFA                               

ATRAKCJE                                   

WODNE

Dopłata do sauny przy zakupie  biletu basenowego

x

Ceny biletów 

0,50 zł                                    

(min./os.)

PROMOCJA !!!                                        

45,00 zł   

Bilet pozwala na 

korzystanie z obiektu 

jednej osobie                                                   

w czasie jednego dnia                                          

w godz.                                         

7:00 - 22:00 bez 

ograniczeń czasowych. 

Zasada dotyczy 

jednokrotnego wejścia 

do obiektu

Załącznik  Nr 3  do  Zarządzenia  Prezesa  Zarządu  Nr 6/2022

C E N N I K
                                             B I L E T Y    J E D N O R A Z O W E

OBIEKT
BILETY  

INDYWIDUALNE

Rodzaj              

biletu
Uwagi

Ceny biletów 

bez                                                                                                            

limitu czasu

Bilet pozwala na 

korzystanie z 

obiektu   jednej 

rodzinie                                                    

w czasie jednego 

dnia                                          

w godz.                                         

7:00 - 22:00 bez 

ograniczeń 

czasowych. 

Zasada dotyczy 

jednokrotnego 

wejścia do 

obiektu

Rodzaj                                              

biletu / opłaty
bez                                                                      

limitu czasu

Bilet pozwala na 

korzystanie z 

obiektu jednej 

osobie                                                       

w czasie jednego 

dnia                                          

w godz.                                         

7:00 - 22:00 bez 

ograniczeń 

czasowych. 

Zasada dotyczy 

jednokrotnego 

wejścia do 

obiektu

x

za każdą 

kolejną 

osobę 
15,00 zł 24,00 zł   

Pn.-Niedz.

*  Obowiązkowo  ważna legitymacja 

uprawniająca do zniżki: uczniowie, studenci do 

26 roku życia, emeryci, renciści, inwalidzi                                                                                    

* bilety basenowe dla weteranów wg 

Rozporządzenia MON, ABW, MSW                                                                                              

*  W grupie rodzinnej musi znajdować się   

min. 1 os. dorosła lub max. 2 os. dorosłe                                                                       

* Z a dziecko w grupie rodzinnej uważa się 

dzieci do lat 18                                                                                                                          

*  Dzieci  do lat 4 bilet gratis  -obowiązkowy 

zakup pieluchomajtek

bilet dla  

seniora                                    

"60 +"

BILETY  

RODZINNE

Rodzaj                 

biletu

Ceny biletów 

bez                                                                                   

limitu czasu

                                             

Sob. Niedz.                         

i święta   

0,50 zł                              

(min./os.)

11,00 zł   

0,50 zł                                    

(min./os.)

Uwagi

* Strefa saunarium znajduje się w hali 

basenowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

* Strefa saunarium oferuje: saunę rzymską, 

saunę fińską, kabinę infrared oraz wytwornicę 

lodu.                                                                                                                                                      

*  minimum 50% czasu biletowego musi być 

wykorzystane w strefie basenowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

10,00 zł   

Sob. Niedz.                       

i święta                                                         

oraz Pn.-Pt.                                   

godz.                             

7:00 - 13:00  
13,00 zł   15,00 zł   

Mix  sauna / basen                                            

bilet dla każdego

BILETY  

RODZINNE

Uwagi

Pn. - Pt.

Ceny biletów 

STREFA      
SAUNARIUM          

*  O bowiązkowo ważna legitymacja 

uprawniająca do zniżki: uczniowie, studenci do 

26 roku życia, emeryci, renciści, inwalidzi                                                                                                         

*  W grupie rodzinnej musi znajdować się                                   

min. 1 os. dorosła lub max. 2 os. dorosłe                                                                       

*  Za  dziecko w grupie rodzinnej uważa się 

dzieci do lat 18                                                                                                                          

*  Dzieci  do lat 4 bilet gratis                                                               

* Wypożyczenie łyżew płatne dodatkowo                                      

*Rezerwacji terminu najmu całej tafli należy 

dokonać ca najmniej 3 dni wcześniej

Sob. Niedz.                       

i święta

dopłata za 

przekroczenie 

czasu 

biletowego

0,50 zł                                     

(min./os.)

BILETY  

INDYWIDUALNE

STREFA  

LODOWISKO                                                                                                                            

sezon                                           

XII - III

 400,00 zł/60 min.          CAŁA  TAFLA - bilet grupowy  na cele sportowo-rekreacyjne                             

Wypożyczenie  łyżew          

Ostrzenie łyżew           

   10,00 zł/para łyżew             

   14,00 zł/para łyżew             

Ceny biletów za boisko dopłata za 

przekroczenie 

czasu 

biletowego

Uwagi

Ceny biletów 

STREFA                                       

BOISKO  

WIELOFUNKCYJNE     

sezon                                          

IV - XI

0,50 zł                            

(min./os.)

Rodzaj                                                          

biletu

minimum                                                                     

3 osoby

za każdą kolejną osobę 

Rodzaj biletu

Rolkowisko

Badminton

Tenis  stołowy

Tenis  ziemny

0,50 zł                                     

(min./os.)

* ceny za 1 osobę                                                                                             

* bilety na boisko dla weteranów wg 

Rozporządzenia MON, ABW, MSW               



x

wypożyczenie                                                                

rakietki i piłki  

squash

kaucja zwrotna za 

rakietkę-squash

10,00 zł   80,00 zł   
0,50 zł                               

(min./os.)

10,00 zł   80,00 zł   
0,50 zł                                

(min./os.)

SZATNIA  W  HOLU  GŁÓWNYM  PŁATNA

opłata w szatni

ZAGUBIENIE  LUB  TRWAŁE  USZKODZENIE   TRANSPONDERA 

opłata w recepcji pływalni

ZAGUBIENIE  LUB  TRWAŁE  USZKODZENIE   KLUCZA  DO  SZAFKI  W  SZATNI

opłata w recepcji fitness & squash

ZAGUBIENIE  LUB  TRWAŁE  USZKODZENIE   RAKIETKI  DO  SQUASH'a

opłata w recepcji fitness & squash

ZAGUBIENIE  LUB  TRWAŁE  USZKODZENIE   RAKIETKI  DO  BADMINTONA

opłata w recepcji pływalni

ZAGUBIENIE  LUB  TRWAŁE  USZKODZENIE   RAKIETKI  DO  TENISA  STOŁOWEGO

opłata w recepcji pływalni

ZAGUBIENIE  LUB  TRWAŁE  USZKODZENIE   ŁYŻEW
opłata w recepcji lodowiska

PRZEKROCZENIE  TERMINU  DEPOZYTU (ZA DOBĘ)

opłata w recepcji fitness & squash

WYWIESZANIE  PLAKATÓW, ULOTEK, ITP. (ZA M-C)

opłata w kasie głównej zakładu, pok.  207

OPŁATY  POZOSTAŁE

100,00 zł    

2,00 zł         

40,00 zł       

20,00 zł       

80,00 zł       

40,00 zł       

40,00 zł       

200,00 zł    

10,00 zł       

Uwagi120                                                                 

minut

20,00 zł
0,50 zł                               

(min./os.) * bilety na siłownię dla weteranów wg 

Rozporządzenia MON, ABW, MSW                                                                       

*  Do  czasu jednostkowego doliczono                                       

czas na przebranie.

STREFA                     

FITNESS 

dopłata za 

przekroczenie 

czasu 

biletowego

14,00 zł
0,50 zł                             

(min./os.)

Ceny biletów i opłat 

60                                                

minut

12,00 zł

10,00 zł / 1 os.

8,00 zł

Rodzaj                                                                                                           

biletu / opłaty

bilet  indywidualny                                                                                 

siłownia

Analiza składu ciała

bilet  indywidualny                                                                                                            

sala fitness 

STREFA                             

SQUASH

dopłata za 

przekroczenie 

czasu 

biletowego

Uwagi

*  Do czasu jednostkowego doliczono czas na 

przebranie.                                                                                                                

* Rezerwacji kortu należy dokonać 

telefonicznie pod nr 67 211 73 50  szczegóły 

zawarto w odrębnym regulaminie.                                                                                                    

*  Kaucja za wypożyczenie rakietki podlega 

zwrotowi - po oddaniu nieuszkodzonej rakietki.

Ceny biletów i opłat

35,00 zł

40,00 zł

90                                                              

minut                                          

Rodzaj                                                                                                                      

biletu / opłaty

Bilet za kort                                                                                                
Pn.-Pt.  godz. 7:00 - 15:00

Bilet za kort                                                                                                                                        
Pn.-Pt.  godz. 16:00 - 22:00                                                                                                                                 

weekendy i święta


