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Pływalnia Wodnik Sp. z o.o.

Cennik – Basen Paniówki

Lp. Wyszczególnienie

Cena brutto w zł

poniedziałek – piątek
700 - 1400

poniedziałek – piątek
1400 - 2200

sobota – niedziela i święta 
700 - 2200

1.

Bilet wstępu 
                     – normalny 1 godzina
                     – ulgowy 1 godzina
                     – normalny 2 godziny*
                     – ulgowy 2 godziny*
                     – dzieci do lat 3

11,50/60 minut
9,50/60 minut

18,50/120 minut
14,50/120 minut

bezpłatnie

12,50/60 minut
9,50/60 minut

21,00/120 minut
15,00/120 minut

bezpłatnie

2.

Bilet rodzinny (opiekun + dziecko do 16 lat)
1 godzinny bilet 2+1 lub 1+2
1 godzinny bilet 2+2
2 godzinny bilet 2+1 lub 1+2*
2 godzinny bilet 2+2*
każde następne dziecko 1 godzina
każde następne dziecko 2 godziny

27,00/60 minut
32,00/60 minut

38,00/120 minut
50,00/120 minut
9,50zł/60 minut

14,00 zł/120minut

3.
Zbliżeniowa karta abonamentowa
Doładowanie karty 500 zł–do wykorzystania 550 zł
Doładowanie karty 100 zł–do wykorzystania 110 zł

15 zł
500 zł
100 zł

4.

Bilet grupowy (grupy min. 15 osób + opiekun)*:
1 godzina normalny
1 godzina ulgowy
2 godziny normalny
2 godziny ulgowy

10,50/osoba/60 minut
9,50/osoba/60 minut

17,00/osoba/120 minut
13,00/osoba/120 minut

5. Osoby niepełnosprawne 6,50 zł/60 minut

6.
Bilet rekreacyjny  
(od poniedziałku do piątku w godz. 700-1400***** za wyjątkiem 
dni wolnych od zajęć dydaktycznych w szkołach)

9,50 zł/60 minut

7. Rezerwacja toru – podmioty prowadzące działalność  
w zakresie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych** 105,00 zł/60 minut

8. Rezerwacja 1/2 basenu rekreacyjnego ** 150 zł/60 minut w strefie basenowej

9. Rezerwacja basenu rekreacyjnego ** 250 zł/60 minut w strefie basenowej

10. Rezerwacja pływalni*** 650 zł/60 minut

11. Bilet instruktorski**** 85,00 zł/60 minut

12. Wynajem powierzchni reklamowej wewnątrz i na zewnątrz 
budynku pływalni 90 zł/m2/miesiąc

Do pierwszych 60 minut dolicza się darmowe 5 minut na przebranie
* Bilet niedostępny dla kart abonamentowych
** Opiekun grupy, osoba prowadząca zajęcia sportowo-rekreacyjne – nieodpłatnie
*** Po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem pływalni
**** Bilet instruktorski upoważnia do wejścia do strefy basenowej instruktora, na potrzeby prowadzenia indywidualnych 

zajęć nauki pływania bez rezerwacji torów, po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z Pływalnią.  
Osoby pobierające naukę zakupują bilet zgodnie z cennikiem.

***** Bilet rekreacyjny upoważnia do korzystania z pływalni z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z rezerwacji pływalni 
na cele edukacyjne, przy założeniu, że na basenie sportowym dostępny jest tylko jeden tor.

Zgubienie lub zniszczenie transpondera – 30 zł, znaczka z szatni 10 zł.
Data naniesienia zmian: 12.07.2021r.


