CENNIK

KRYTA PŁYWALNIA AKWARIUM
Cennik
Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu

sobota,
niedziela i
święta
6.00-22.00

od poniedziałku do piątku
6.00-16.00

16.00-22.00

DUŻA NIECKA
Opłata za korzystanie indywidualne, w celach rekreacyjnych, z dużej niecki pływalni
1 Bilet normalny
10,00 zł
13,00 zł
Bilet ulgowy
(dla osoby w wieku do 18 lat
lub uczącej się w wieku do 26 lat oraz
2 emeryta, rencisty i osoby
niepełnosprawnej wraz z opiekunem – za
okazaniem ważnego dokumentu
potwierdzającego prawo do ulgi) –

7,00 zł

Bilet ulgowy dla klientów indywidualnych
(posiadacze karty ,,Opolska Rodzina”)
Bilet ulgowy (dzieci i młodzież ucząca się w
4
wieku do 26 lat w czasie ferii)
Bilet grupowy
(dla członka grupy liczącej
min. 10 osób uczących się lub osób
uprawiających sport kwaliﬁkowany; na
5
podstawie wcześniejszego zamówienia;
bilety winny być wykupione najpóźniej
na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć)

10,00 zł

3

6 Bilet grupowy – ( 4-9 osób)
Bilet indywidualny dla osób indywidualnych,
7 instruktorów, trenerów w celach komercyjnych (
np. indywidualna nauka pływania )
8 Bilet dla posiadacza karty "Duża Rodzina"
Bilet senioralny (dla posiadaczy karty „Opolski
9 Senior”, od poniedziałku do piątku do godz.
14.00)

1,00 zł
5,00 zł

x

5,00 zł

x

każda osoba 7 zł
40,00 zł
5,00 zł

6,50 zł

4,00 zł

x

www.mosir.opole.pl

CENNIK

KRYTA PŁYWALNIA AKWARIUM
Opłata za udostępnienie toru na dużej niecce
- w celach niekomercyjnych

60,00 zł

75,00 zł

- jednostkom oświatowym ( publicznym i
niepublicznym) i szkołom wyższym ( grupy
zorganizowane) do prowadzenia zajęć
dydaktycznych; ( opłata za osobę po uprzedniej
rezerwacji , na torze 7-10 osób)

4,00 zł

5,00 zł

-klubom i stowarzyszeniom sportowym w celu
prowadzenia nauki lub doskonalenia pływania
oraz na zawody sportowe i imprezy rekreacyjne,

40,00 zł

50,00 zł

- osobom indywidualnym, instruktorom,
trenerom ( np. indywidualne lekcje nauki
pływania), ﬁrmom, szkółkom pływackim w
celach komercyjnych

70,00 zł

85,00 zł

Opłata za udostępnienie całej niecki ( do 60 osób)
- w celach niekomercyjnych

300,00 zł

400,00 zł

- w celach komercyjnych

350,00 zł

450,00 zł

- jednostkom oświatowym i szkołom wyższym
do prowadzenia zajęć dydaktycznych; klubom i
stowarzyszeniom sportowym oraz innym
jednostkom w celu prowadzenia nauki lub
doskonalenia pływania oraz na zawody
sportowe i imprezy rekreacyjne,

200,00 zł

250,00 zł

- stowarzyszeniom i organizacjom non proﬁt na
zawody sportowe dla dzieci i młodzieży

100,00 zł

150,00 zł
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MAŁA NIECKA
Opłata za korzystanie indywidualne, w celach rekreacyjnych, z małej niecki pływalni
Bilet normalny
10,00 zł
Bilet ulgowy
(dla osoby w wieku do 18 lat lub uczącej się w
wieku do 26 lat oraz emeryta, rencisty i osoby
niepełnosprawnej – za okazaniem
ważnego dokumentu potwierdzającego
6,00 zł
prawo do ulgi) - opiekun osoby
niepełnosprawnej wykupującej usługę
otrzymuje klucz do sza�i w szatni nieodpłatnie.
Bilet dla posiadacza Karty "Opolska Rodzina"
1,00 zł
Bilet senioralny ( dla posiadaczy karty seniora,
4,00 zł
od poniedziałku do piątku do godz. 14.00)
Bilet dla posiadacza Karty "Duża Rodzina"
4,00 zł
- osobom indywidualnym, instruktorom,
trenerom w celach komercyjnych ( np.
40,00 zł
indywidualne lekcje nauki pływania
Bilet „Godzinki dla Rodzinki” (opiekun wraz z
10,00 zł
dzieckiem do lat 5) **
Opłata za udostępnienie małej niecki ( do 15 osób)
- w celach niekomercyjnych

110,00 zł

- w celach komercyjnych

125,00 zł

- dla stowarzyszeń, fundacji i organizacji
zajmujących się ( zgodnie ze statutem)
działalnością prozdrowotną i aktywizującą
określoną grupę społeczną - niekomercyjnie
Korzystanie z sauny na dużej niecce
Opłata za 1 minutę
Przy wynajmie całej niecki basenowej 1 godzina
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50,00 zł

0,40 zł
50,00 zł
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Karta stałego klienta
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42

Karta o wartości 172,50 zł
150,00 zł
Karta o wartości 110,00 zł
100,00 zł
Karta o wartości 52,50 zł
50,00 zł
Karta o wartości 25,00 zł
25,00 zł
Karnet instruktorski – cele komercyjne – do wykorzystania
przez okres 3 miesięcy
240 minut ( wartość 160 zł)
140,00 zł
360 minut ( wartość 240 zł)
200,00 zł
600minut ( wartość 400 zł)
310,00 zł
Aerobik na małej niecce *
Wejście jednorazowe - 1 godzina zajęć
20,00 zł
Karnet ważny miesiąc - 4 godziny zajęć
70,00 zł
Karnet ważny miesiąc - 8 godzin zajęć
120,00 zł
Karnet ważny miesiąc - 12 godzin zajęć
175,00 zł
Korzystanie z szatni - jednorazowe przechowanie odzieży i/lub obuwia
Opłata normalna
1,00 zł
Opłata ulgowa za korzystanie z szatni przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się do
0,50 zł
26 roku życia oraz emerytom i rencistom

Zwolnieni z opłat - podopieczni placówek opiekuńczo -wychowawczych oraz osoby
niepełnosprawne
Inne
Opłata za zgubienie lub zniszczenie klucza
44
50,00 zł
/zamka do sza�i
43

I. Na dużej niecce może przebywać jednocześnie do 60 osób, na jednym torze do 10 osób,
na małej
15 przebywać
osób (nie licząc
nauczycieli
instruktorów
niepływających).
I.a Na
dużej niecce do
może
jednocześnie
doi 60
osób, na jednym
torze do 10 osób,
a na małej niecce do 15 osób (nie licząc nauczycieli i instruktorów niepływających).
II. Opłaty podane w p-ktach 1 - 20 dotyczą korzystania z basenu przez okres 60 minut,
liczony
odpodane
otrzymania
klucza1 do
w szatni
do momentu
jego
zdania.
Przekroczenie
II.
Opłaty
w p-ktach
- 20szafki
dotyczą
korzystania
z basenu
przez
okres
60 minut,
tego
czasu
powoduje
naliczenie
opłaty
dodatkowej
w
wysokości
1/60
ceny
biletu
za
liczony od otrzymania klucza do szafki w szatni do momentu jego zdania. Przekroczenie
każdączasu
rozpoczętą
minutę
przekroczenia.
tego
powoduje
naliczenie
opłaty dodatkowej w wysokości 1/60 ceny biletu za
każdą rozpoczętą minutę przekroczenia.
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III. Podczas korzystania z dużej niecki, możliwe jest, bez dodatkowej opłaty, korzystanie z
z wannydodohydromasażu
wanny
hydromasażui zjeżdżalni
i zjeżdżalniwodnej.
wodnej.Czasowe
Czasowewyłączenie
wyłączeniez zeksploatacji
eksploatacjitych
tych
urządzeń nie jest podstawą do obniżenia opłaty za pobyt na pływalni.
IV. Czas przebywania na niecce basenowej jest ograniczony zgodnie z harmonogramem
zajęć udostępnionym dla korzystających w kasie biletowej.
V. Podane ceny są cenami brutto.
VI.Oznaczenia:
*- termin
* - termin
po po
uzgodnieniu
uzgodnieniu
z prowadzącym
z prowadzącym
zajęcia
zajęcia
- **
placówki
- bilet obowiązuje
oświatowe to
w trakcie
placówki
trwania
publiczne
wydarzenia
i niepubliczne
„Godzinki
zajmujące
dla Rodzinki”
się
kształceniem i wychowywaniem dzieci i młodzieży ( szkoły, przedszkola, MDK,
MOS )
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