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CENNIK BASENU NA ROK 2022
Bilet na basen
L.p
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa
Bilet normalny godzinny
Każda kolejna minuta – bilet normalny
Bilet ulgowy
Inwalidzi, renciści, emeryci, dzieci i młodzież ucząca się do 18 roku życia.

Każda kolejna minuta – bilet ulgowy
Bilet rodzinny
2 dorosłych opiekunów + 2 dzieci do 13 roku życia
Każda kolejna minuta – bilet rodzinny
Karnet – kompleks basenowy 10 x 1 godz.

12.

Karnet – kompleks basenowy 15 x 1 godz.
Karnet – kompleks basenowy 20 x 1 godz.
Karnet – kompleks basenowy 30 x 1 godz.
Karnet – 21 dni **
Karnet – 28 dni **

13.

Abonament miesięczny na basen 30 dni*

14.

Opłata za zgubiony transponder

15.

Opłata za zniszczony kluczyk

8.
9.
10
11.

od poniedziałku
do piątku

sobota, niedziela, święta

14,00 zł
0,25 zł

16,00 zł
0,30 zł

10,00 zł

12,00 zł

0,16 zł

0,20 zł

36,00 zł

40,00 zł

0,60 zł

0,70 zł
110,00 zł
150,00 zł
190,00 zł
270,00 zł
125,00 zł
165,00 zł
220,00 zł
50,00 zł
5,00 zł

POZOSTAŁA OFERTA CENOWA
14.

Aerobic

15,00 zł/godz./od osoby

15.

Siłownia

15,00 zł/godz./od osoby

16.

Karnet - siłownia

10 x 1 godz. - 120,00 zł (10 wejść)
20 x 1 godz. - 240,00 zł (20 wejść)

Uwagi dotyczące cennika:
1. Bilet upoważnia do pobytu w kompleksie basenowym przez 1 godzinę .
W cenę biletu na basen wliczono również korzystanie z fototerapii.
2. Po przekroczeniu 1 godziny następuje minutowe naliczanie należności.
3. Dzieci do lat 7 wchodzą bezpłatnie tylko z opiekunem.
4. Osoba niepełnosprawna nie może być opiekunem dzieci do lat 7.
5. Za niewykorzystaną 1 godzinę pobytu na pływalni zwrot pieniędzy nie przysługuje.
6. Dzieci, młodzież szkolną, inwalidów, rencistów i emerytów do zniżki upoważnia aktualna legitymacja.
7. Karnety wstępu na basen, siłownię, ważne są 6 miesięcy od daty zakupu.
8. Okazanie karnetu lub abonamentu miesięcznego na bramie wjazdowej upoważnia do bezpłatnego wjazdu.
* Abonament obowiązuje od dnia zakupu przez 30dni. Z abonamentu można korzystać z bez ograniczeń w godzinach dostępności
kompleksu basenowego.
** Karnet dotyczy tylko osób zakwaterowanych w 22 WSzUR na pobyt. Karnetu można wykorzystać w godz. 7.00 – 15.30 ( ostatnie wejście
o godz.14.00) bez limitu czasowego.

