
CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LUTEGO 2022 

 

 

PŁYWALNIA – Wejścia jednorazowe 

Rodzaj wejścia 
Opłata za pobyt 50-minutowy        
(30 minut + 20 minut* czasu 

technicznego) 

Opłata za pobyt 80-minutowy        
(60 minut + 20 minut* czasu 

technicznego) 

Opłata za przekroczenie czasu 
pobytu w strefie płatnej 

 
Bilet normalny 

15,00 zł 22,00 zł 0,30 zł / 1 min 
 

(wszyscy nieobjęci ulgami)  

Bilet normalny Karta Warszawiaka                   
(wszyscy nieobjęci ulgami za okazaniem hologramu np. 

na Warszawskiej Karcie Miejskiej) 

obowiązuje w soboty i niedziele 
w godzinach 13:00 -16:00                       

13,50 zł 

obowiązuje w soboty i niedziele 
w godzinach 13:00 -16:00                    

19,80 zł 
0,30 zł / 1 min 

 

 
Bilet ulgowy 

11,00 zł 16,00 zł 0,25 zł / 1 min 

 

(dzieci i młodzież od 4 do 19 roku życia, studenci 
do 26 roku życia, emeryci, renciści po okazaniu aktualnej 

legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego  
do zniżki) 

 

Bilet ulgowy                                                                         
Karta Młodego Warszawiaka, Karta Warszawiaka 

obowiązuje w soboty i niedziele 
w godzinach 13:00 -16:00                       

9,90 zł 

obowiązuje w soboty i niedziele 
w godzinach 13:00 -16:00                    

14,40 zł 
0,25 zł / 1 min 

 

(dzieci i młodzież od 4 do 19 roku życia, studenci 
do 26 roku życia, emeryci, renciści po okazaniu aktualnej 

legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego  
do zniżki oraz hologramu np. na Warszawskiej Karcie 

Miejskiej) 

 

Bilet ulgowy dla osób z niepełnosprawnościami 
(osoby z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym 

i umiarkowanym na podstawie orzeczenia lub legitymacji) 
8,00 zł 12,80 zł 0,20 zł / 1 min  

Bezpłatny bilet Karta Weterana i Weteran 
poszkodowany                                                          

(osoby posiadające legitymację weterana i weterana 
poszkodowanego) 

Bez ograniczeń czasowych 
0,00 zł 

Bez ograniczeń czasowych 
0,00 zł 

0,00 zł  

Bilet Rodzinny (obowiązuje w soboty i niedziele 
w godzinach 15:00 - 23:00) 

Rodzic 16,00 zł 0,30 zł / 1 min  

Dziecko 9,00 zł 0,30 zł / 1 min  

Dzieci do lat 4 (wyłącznie pod opieką osoby dorosłej) korzystają z pływalni za darmo                                                                                                                                                        
Nie dotyczy dzieci uczęszczających na indywidualną naukę pływania (obowiązuje bilet ULGOWY) 

 

Naliczanie czasu pobytu w strefie płatnej następuje w momencie przyłożenia kluczyka do czytnika na kołowrotku  

*w przypadku biletów dla osób z niepełnosprawnościami czas techniczny wynosi 30 minut  

Bilet – nocne pływanie 
(wszyscy bez ograniczeń; obowiązuje w piątki i soboty w 

godzinach 23:00 – 00:45) 
30,00 zł za 60 min 0,50 zł / 1 min  



 

PŁYWALNIA – Karnety  

Osoby posiadające karnet mają prawo wstępu na pływalnię od poniedziałku do niedzieli w godzinach 06:00 - 23:00, 
po wcześniejszym zapoznaniu się z grafikiem i upewnieniu, że w danej chwili dostępna jest określona część pływalni 

Rodzaj karnetu Cena zakupu Ważny Opis usługi Status osób uprawnionych 

KARNET NORMALNY 250,00 zł 

IV miesiące 

12 wejść po 80 minut (w tym 20 
minut czasu technicznego); po 

przekroczeniu czasu 0,30 zł / 1 min 

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na 
obiekcie 

KARNET ULGOWY 180,00 zł 
12 wejść po 80 minut (w tym 20 
minut czasu technicznego); po 

przekroczeniu czasu 0,25 zł / 1 min 

Dzieci i młodzież od 4 do 19 roku życia, studenci do 26 lat, emeryci, 
renciści – po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu 

uprawniającego do zniżki 

KARNET ULGOWY DLA OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

140,00 zł 
12 wejść po 90 minut (w tym 30 
minut czasu technicznego); po 

przekroczeniu czasu 0,20 zł / 1 min 

Osoby z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i 
umiarkowanym na podstawie orzeczenia lub legitymacji;  

opiekun osoby z niepełnosprawnościami wymagającej stałej opieki, 
po okazaniu stosownego orzeczenia lub legitymacji, może wejść na 

pływalnię bezpłatnie  

Naliczanie czasu pobytu w strefie płatnej następuje w momencie przyłożenia kluczyka do czytnika na kołowrotku 

 

  

WSZELKICH INFORMACJI W SPRAWIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNEJ NAUKI PŁYWANIA UDZIELI INSTRUKTOR, DO KTÓREGO PAŃSTWO ZADZWONICIE. 

KONTAKT DO INSTRUKTORÓW ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE Nauka pływania. 

 

PŁYWALNIA – zajęcia zorganizowane 

 RODZAJ USŁUGI OPIS USŁUGI CZAS USŁUGI CENA UWAGI 

AQUA AEROBIK 
Gimnastyka w wodzie  

karnet 12 zajęć 

12 zajęć x 65 min (w tym 20 min czasu 
technicznego); po przekroczeniu czasu 

0,30 zł / 1 min 
312,00 zł  

Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym 
grafikiem 

NAUKA PŁYWANIA 
Zajęcia grupowe nauki pływania  

karnet 12 zajęć 

12 zajęć x 65 min (w tym 20 min czasu 
technicznego); po przekroczeniu czasu 

0,30 zł / 1 min 
360,00 zł 

Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym 
grafikiem 

AKTYWNY SENIOR 
Zajęcia grupowe dla osób pow. 60 
roku życia (bilet jednorazowy lub 

karnet 10 zajęć) 

60 min (w tym 30 min czasu 
technicznego);  po przekroczeniu czasu 

0,25 zł / 1 min 
9,00 zł 

Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym 
grafikiem 10 zajęć x 60 min (w tym 30 min czasu 

technicznego); po przekroczeniu czasu 
0,25 zł / 1 min 

80,00 



 

 

PŁYWALNIA - najem 
 

RODZAJ USŁUGI 
 

OPIS USŁUGI 
 

CZAS USŁUGI 
 

STATUS OSÓB UPRAWNIONYCH 
 

CENA 
 

UWAGI 

Organizacja zajęć sportowych 
lub rekreacyjnych na 1 torze 

basenu sportowego 

Zapewnienie wyłącznego 
dostępu do jednego toru 

basenu sportowego 

 
60 min 

 
Bez ograniczeń 

 
230,00 zł 

Po uprzednim podpisaniu 
umowy z Ośrodkiem 

Organizacja zajęć sportowych 
lub rekreacyjnych w części 

rekreacyjnej 

Zapewnienie wyłącznego 
dostępu do niecki 

rekreacyjnej o głębokości 
140 cm 

 
60 min 

 
Bez ograniczeń 

 
400,00 zł 

Po uprzednim podpisaniu 
umowy z Ośrodkiem 

Organizacja zajęć sportowych 
lub rekreacyjnych w brodziku 

Zapewnienie wyłącznego 
dostępu do brodzika  
o głębokości 90 cm 

 
60 min 

 
Bez ograniczeń 

 
220,00 zł 

Po uprzednim podpisaniu 
umowy z Ośrodkiem 

Organizacja zajęć sportowych 
lub rekreacyjnych na 1 torze 

basenu sportowego 

Zapewnienie wyłącznego 
dostępu do jednego toru 

basenu sportowego  
od pon. do pt. w godz. 

06:00 – 17:00 

 
60 min 

Szkoły niepubliczne w ramach 
prowadzenia lekcji wychowania 

fizycznego, kluby i stowarzyszenia,  
o których mowa w ustawie z dnia  

25 czerwca 2010 r. o sporcie 

 
120,54 zł 

Po uprzednim podpisaniu 
umowy z Ośrodkiem 

Organizacja zajęć sportowych 
lub rekreacyjnych w części 

rekreacyjnej 

Zapewnienie wyłącznego 
dostępu do niecki 

rekreacyjnej o głębokości 
140 cm  

od pon. do pt. w godz. 
06:00 – 17:00 

 
60 min 

Szkoły niepubliczne w ramach 
prowadzenia lekcji wychowania 

fizycznego, kluby i stowarzyszenia,  
o których mowa w ustawie z dnia  

25 czerwca 2010 r. o sporcie 

 
324,72 zł 

Po uprzednim podpisaniu 
umowy z Ośrodkiem 

Organizacja zajęć sportowych 
lub rekreacyjnych w brodziku 

Zapewnienie wyłącznego 
dostępu do brodzika  
o głębokości 90 cm  

od pon. do pt. w godz. 
06:00 – 17:00 

 
60 min 

Szkoły niepubliczne w ramach 
prowadzenia lekcji wychowania 

fizycznego, kluby i stowarzyszenia,  
o których mowa w ustawie z dnia  

25 czerwca 2010 r. o sporcie 

 
88,56 zł 

Po uprzednim podpisaniu 
umowy z Ośrodkiem 

 


