
Załącznik do zarządzenia nr 1602/VII/2022
    Burmistrza Gołdapi 

             z dnia 20 lipca 2022 roku
Tabela 1: 

CENNIK BILETÓW PŁYWALNI OSiR GOŁDAP

BILETY GODZINA RODZAJ BILETU CENNIK USŁUGA UPRAWNIENIA 

Bilet jednorazowy 
(dni powszednie)

600  - 1400
ULGOWY 8,00 zł godz. 

Pływalnia, zjeżdżalnia Uprawnia do skorzystania z usług przez 1 godz. (czas liczy się od

przekroczenia bramki). Po przekroczeniu 1 godz. naliczane jest co 6

min.  1/10  stawki  podstawowej.  W  godz.  2000 –  2200 dzieci

i młodzież do lat 15 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie

pod opieką osoby pełnoletniej.

NORMALNY 10,00 zł godz.

1400  - 2200
ULGOWY 10,00 zł godz. Pływalnia,

zjeżdżalnia, sauna,
jacuzziNORMALNY 12,00 zł godz.

Bilet jednorazowy 
(weekendy ) 600 - 2200

ULGOWY 10,00 zł godz. Pływalnia,
zjeżdżalnia, sauna,

jacuzziNORMALNY 12,00 zł godz.

Bilet całodzienny –
soboty, niedziele

i święta
600 - 2200

ULGOWY 18,00 zł 
Pływalnia,

zjeżdżalnia, sauna,
jacuzzi

Uprawnia  do  jednorazowego  wejścia  1  osoby  bez  naliczania

czasowego. Bez względu na czas, w którym bilet został zakupiony

obowiązuje do godziny zamknięcia pływalni  tego samego dnia.NORMALNY 25,00 zł 

Bilet rodzinny 600 - 2200
BILET 4 OSOBOWY 21,00 zł godz. Pływalnia,

zjeżdżalnia, sauna,
jacuzzi

Uprawnia  do  korzystania  z  pływalni  określonej  ilości  osób,

w tym obowiązkowo min. 1 osoba dorosła  (rodzic, opiekun) i min.

1 dziecko do 17 roku życia. Po przekroczeniu 1 godz. jest  naliczane

co 6 min. 1/10 stawki podstawowej. Zatrzymanie czasu następuje

po wyjściu ostatniej osoby z rodziny.

BILET 6 OSOBOWY 30,00 zł godz.

Bilet jednorazowy 
dla seniora 60+

600 - 2200

-
8,00 zł godz. Pływalnia,

zjeżdżalnia, sauna,
jacuzzi

Uprawnia do korzystania z pływalni przez 1 godz. (czas liczy się od

przekroczenia bramki) Po przekroczeniu 1 godz. naliczane jest co 6

min. 1/10 stawki podstawowej.

Bilet za wynajem toru 600 - 2200 - 50,00 zł  godz. Pływalnia
Uprawnia do korzystania przez max. 12 osób na torze (w jednym

czasie mogą być zarezerwowane max. 4 tory). 

Wynajem dla klubów sportowych, stowarzyszeń, fundacji z terenu



Bilet za wynajem toru 600 - 2200 - 15,00 zł  godz. Pływalnia Gminy  Gołdap  prowadzących  szkolenie  dzieci  i  młodzieży

zarejestrowanych w polskich związkach sportowych*. Uprawnia do

korzystania przez max. 12 osób na torze (w jednym czasie mogą być

zarezerwowane max. 3 tory).  

* Podstawą przyznania ulgi jest przedstawienie wpisu do KRS lub ewidencji starosty właściwego, statutu oraz listy członków uprawnionych do korzystania z toru. 

Dodatkowe informacje: 

1. Bezpłatny wstęp na pływalnię mają dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osoby dorosłej posiadającej ważny bilet wstępu lub karnet.
2. Bilety ulgowe przysługują dzieciom w wieku szkolnym, młodzieży uczącej się do 25 roku życia, emerytom, rencistom, inwalidom, zasłużonym

dawcom krwi za okazaniem ważnej legitymacji.
3. Weterani i weterani poszkodowani korzystają bezpłatnie z pływalni za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. 
4. 50 % zniżki dla osób z Kartą Dużej Rodziny w Gołdapi. 
5. Opłata za wydanie duplikatu  karnetu  wynosi 50 zł.
6. Opłata za zgubienie lub zniszczenie paska (transpondera) wynosi 35 zł. 
7. Osobom z grupą niepełnosprawności w stopniu znacznym i wymagającym opiekuna  przysługuje bilet ulgowy, opiekun gratis. 

Dzieciom do 16 roku życia ze wskazaniem w orzeczeniu o niepełnosprawności konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji przysługuje bilet ulgowy, opiekun gratis. 

8. Opłata dla grup zorganizowanych wynosi 7,00 zł / godz. od osoby (przy grupie min. 10 osób). 


