CENNIK

KRYTA PŁYWALNIA WODNA NUTA
Cennik
Krytej Pływalni WODNA NUTA w Opolu
Obowiązuje od grudnia 2017 r.
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Opłata za korzystanie z niecek basenowych indywidualne, w celach rekreacyjnych
Bilet normalny
10,00 zł
13,00 zł
Bilet ulgowy *
7,00 zł
10,00 zł
Bilet dla posiadacza karty „Opolska Rodzina”
1,00 zł
Bilet dla posiadacza karty „Opolski Senior”
5,00 zł
x
Bilet dla posiadacza karty „Duża Rodzina”
5,00 zł
Bilet grupowy **
5,00 zł
Bilet grupowy rodzinny – min 3 osoby
każda osoba 8,00 zł
Bilet specjalny ***
Każda osoba 10,00 zł
Opłata za indywidualne korzystanie z niecek basenowych w celach komercyjnych
Wstęp na niecki basenowe
50,00 zł
Opłata za udostępnienie jednego toru 50 m
Udostępnienie korzystania z jednego toru
120,00 zł
150,00 zł
w celach niekomercyjnych, w tym:
- jednostkom oświatowym i szkołom wyższym do
prowadzenia zajęć dydaktycznych; klubom
i stowarzyszeniom sportowym oraz innym
70,00 zł
90,00 zł
jednostkom w celu prowadzenia nauki lub
doskonalenia pływania
Udostępnienie korzystania z jednego toru
140,00 zł
170,00 zł
w celach komercyjnych
Opłata za udostępnienie jednego toru 25 m
Udostępnienie korzystania z jednego toru
70,00 zł
80,00 zł
w celach niekomercyjnych, w tym:
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- jednostkom oświatowym i szkołom wyższym do
prowadzenia zajęć dydaktycznych; klubom
i stowarzyszeniom sportowym oraz innym
jednostkom w celu prowadzenia nauki lub
doskonalenia pływania

50,00 zł

60,00 zł

15

Udostępnienie korzystania z jednego toru
w celach komercyjnych

80,00 zł

90,00 zł

www.mosir.opole.pl

x

CENNIK

KRYTA PŁYWALNIA WODNA NUTA
Opłata za udostępnienie niecki sportowej (50 m)
Udostępnienie korzystania z całej niecki
980,00 zł
1 290,00 zł
sportowej w celach niekomercyjnych, w tym:
- jednostkom oświatowym i szkołom wyższym do
prowadzenia zajęć dydaktycznych; klubom
i stowarzyszeniom sportowym oraz innym
650,00 zł
790,00 zł
jednostkom w celu prowadzenia nauki lub
doskonalenia pływania oraz na zawody
sportowe i imprezy rekreacyjne,
Udostępnienie korzystania z całej niecki
1 400,00 zł
1 700,00 zł
sportowej na cele komercyjne
Opłata za udostępnienie ½ niecki sportowej (50 m)
Udostępnienie korzystania z ½ niecki
550,00 zł
700,00 zł
sportowej w celach niekomercyjnych, w tym:
- jednostkom oświatowym i szkołom wyższym do
prowadzenia zajęć dydaktycznych; klubom
i stowarzyszeniom sportowym oraz innym
380,00 zł
450,00 zł
jednostkom w celu prowadzenia nauki lub
doskonalenia pływania oraz na zawody
sportowe i imprezy rekreacyjne,
Udostępnienie korzystania z ½ niecki
750,00 zł
900,00 zł
sportowej na cele komercyjne
Opłata za udostępnienie niecki rekreacyjnej
Udostępnienie korzystania z całej niecki
380,00 zł
550,00 zł
rekreacyjnej w celach niekomercyjnych, w tym:
- jednostkom oświatowym i szkołom wyższym do
prowadzenia zajęć dydaktycznych; klubom
i stowarzyszeniom sportowym oraz innym
270,00 zł
350,00 zł
jednostkom w celu prowadzenia nauki lub
doskonalenia pływania oraz na zawody
sportowe i imprezy rekreacyjne,
Udostępnienie korzystania z całej niecki
600,00 zł
750,00 zł
rekreacyjnej na cele komercyjne
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Wynajem na czas zawodów
Udostępnienie korzystania z pomieszczenia dla
sędziów, szatni dla sędziów, pomieszczenia dla
zawodników; wydzielenie strefy pod zawody 16h
Udostępnienie korzystania z urządzeń pomiaru
czasu /bez obsługi/, nagłośnienia i pomieszczenia
pomiaru czasu 16 h
Udostępnienie korzystania z pełnego oświetlenia
basenu sportowego 1 h
Korzystanie z sauny
Opłata za 1 minutę
Opłata za wynajęcie sauny i łaźni za 0,5 h
Wynajem całego obiektu
Wynajem całego obiektu na 1 h.
Wynajem całego obiektu na 1 dzień.
Wynajem całego obiektu dla Polskiego Związku
Pływackiego

130,00 zł
1 350,00 zł
40,00 zł
0,40 zł
100,00 zł
3 000,00 zł
20 000,00 zł

wg uzgodnień umowy

Wynajem Sali Konferencyjnej, Cateringowej
Wynajem Sali Konferencyjnej 1 h
100,00 zł
Wynajem ½ Sali Konferencyjnej 1 h
60,00 zł
Wynajem sprzętu do aqua
Wynajem sprzętu do aqua bike dla grup
40,00 zł
zorganizowanych z instruktorem
Karta stałego klienta
Karta o wartości 150,00 zł + 15% rabatu
150,00 zł
Karta o wartości 100,00 zł + 10% rabatu
100,00 zł
Karta o wartości 50,00 zł + 5 % rabatu
50,00 zł
Karta o wartości 25,00 zł
25,00 zł
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Cennik szatni (jednorazowe przechowanie odzieży i/lub obuwia)
Opłata za korzystanie z szatni
1,00 zł
Opłata ulgowa za korzystanie z szatni - przysługuje
dzieciom i młodzieży uczącej się do 26 roku życia
0,50 zł
oraz emerytom i rencistom
Zwolnieni z opłat - podopieczni placówek opiekuńczo - wychowawczych,
- osoby niepełnosprawne
Opłata za zgubienie lub uszkodzenie
50,00 zł
indywidualnego czytnika czasowego
Parking
Dla klientów wykupujących bilet wstępu
bezpłatnie
Pozostałe osoby:
do 30 minut
bezpłatnie
30 min – 1 h
2,00 zł
każda kolejna godzina
2,00 zł

UWAGI:
I. Na nieckach basenowych może przebywać jednocześnie do 147 osób.
II. Opłaty podane w pkt. 1 - 23 dotyczą korzystania z basenu przez okres 60 minut, liczony
od otrzymania czytnika do szafki w szatni do momentu jego zdania. Przekroczenie tego
czasu powoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 1/60 ceny biletu za każdą
rozpoczętą minutę przekroczenia.
III. Korzystanie z wanny do hydromasażu jest nieodpłatne. Czasowe jej wyłączenie
z eksploatacji nie jest podstawą do obniżenia opłaty za pobyt na pływalni.
IV. Czas przebywania na niecce basenowej jest ograniczony zgodnie z harmonogramem
I.zajęć
Na dużej
niecce może
przebywać
jednocześnie
do 60 osób, na jednym torze do 10 osób,
udostępnionym
dla
korzystających
w kasie biletowej.
a na małej niecce do 15 osób (nie licząc nauczycieli i instruktorów niepływających).
V. Przy wynajmie torów możliwe jest po pełnej godzinie rozliczanie cyklów 30 min.
II. Opłaty podane w p-ktach 1 - 20 dotyczą korzystania z basenu przez okres 60 minut,
liczony
od otrzymania
klucza
do szafki w szatni do momentu jego zdania. Przekroczenie
VI. Podane
ceny są cenami
brutto.
tego czasu powoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 1/60 ceny biletu za
każdą rozpoczętą minutę przekroczenia.
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VII. Regulamin korzystania z kart stałego klienta na Krytej Pływalni jest dostępny w kasie
biletowej.
VIII.

Oznaczenia:
*- 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 prawo do ulgi,
** - dla członka grupy liczącej min. 10 osób uczących się lub osób uprawiających
sport kwalifikowany; na podstawie wcześniejszego zamówienia; bilety
winny
być wykupione najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć,
***- dla uczestników imprez organizowanych przez MOSIR na obiekcie KP Wodna
Nuta (wyłączając strefę saun), w czasie trwania imprez.
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