
Cennik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi

P Ł Y W A L N I A

 BILET
JEDNORAZOWY 

DNI POWSZEDNIE 

600 - 800
HAPPY
HOURS 5,00

Pływalnia, zjeżdżalnia
• Bilet  uprawnia  do  korzystania  z  pływalni

przez 1 godz.

• Po przekroczeniu 1 godz. jest  naliczane co 6

min. 1/10 stawki podstawowej.

• W godz. 2000 - 2200dzieci i młodzież do lat 15

mogą  przebywać  w  obiekcie  pod  opieką  osoby

pełnoletniej.

800 - 1400
ULGOWY* 7,00

NORMALNY 9,00

1400 - 2200
ULGOWY* 9,00 Pływalnia, zjeżdżalnia,

jacuzzi, saunaNORMALNY 11,00

BILET
JEDNORAZOWY 

 SOBOTY, NIEDZIELE
I ŚWIĘTA

800 - 1000
ULGOWY* 7,00

Pływalnia, zjeżdżalnia
NORMALNY 9,00

1000 - 2200
ULGOWY* 9,00 Pływalnia, zjeżdżalnia,

jacuzzi, saunaNORMALNY 11,00

BILET
CAŁODZIENNY

SOBOTY, NIEDZIELE I
ŚWIĘTA

ULGOWY* 18,00 • Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia 1 osoby na pływalnię za określoną kwotę bez 

naliczania czasowego. Bez względu na czas w którym bilet został zakupiony obowiązuje  do 

godziny zamknięcia pływalni  tego samego dnia.NORMALNY 25,00

BILET RODZINNY
GODZINNY  

4 OSOBY 21,00
• Bilet 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.
6 OSÓB 30,00

BILET RODZINNY
CAŁODZIENNY  

SOBOTY, NIEDZIELE I
ŚWIĘTA

6 OSÓB 58,00

• Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na pływalnię bez naliczania czasowego max 6 osób,

w tym obowiązkowo min. 1 osoba dorosła  (rodzic, opiekun) i min. 1 dziecko do 17 roku 

życia. Obowiązkowe wyjście i wejście z basenu wszystkich osób o tej samej porze.  Bez 

względu na czas w którym bilet został zakupiony obowiązuje  do godziny zamknięcia 

pływalni  tego samego dnia.

C E N Y   K A R N E T Ó W

KARNET 50 zł
+ 20% 

GRATIS
= 60,00

WAŻNOŚĆ KARNETU
60 DNI • Karnet  jest  własnością  osoby  kupującej.  Opłata

jednorazowa za wydanie karnetu 10,00.

•  Godzina  pobytu  w  pływalni  jest  naliczana  według

ustalonych  stawek  biletów  jednorazowych  o  określonych

godzinach i dniach.

KARNET 100 zł
+ 30% 

GRATIS
= 130,00

WAŻNOŚĆ KARNETU
90 DNI

KARNET 200 zł
+ 40% 

GRATIS
= 280,00

WAŻNOŚĆ KARNETU
180 DNI

KARNET 400 zł
+ 50% 

GRATIS
= 600,00

WAŻNOŚĆ KARNETU
360 DNI

KARNET „VIP” 1 200,00
WAŻNOŚĆ KARNETU

360 DNI
Karnet imienny, nieograniczony dostęp do korzystania z pływalni, 
siłowni, solarium. Opłata jednorazowa za wydanie karnetu 20,00.

*  Bilety ulgowe przysługują dzieciom w wieku szkolnym, młodzieży uczącej się  do 25 roku życia oraz emerytom, rencistom, inwalidom, zasłużonym dawcom krwi oraz 
weteranom poszkodowanym na misjach za okazaniem ważnej legitymacji .



SPECJALNE OFERTY PŁYWALNI

      1. Bilet dla grup zorganizowanych – 6,50 zł za osobę  (min. 10 osób).

      2.  Bilet dla seniora*  piątki, soboty, niedziele i święta za 1 godz.:

godz.  1400 – 1600

4,00 

         * emeryt, rencista, inwalida  za okazaniem legitymacji, osoby 60+ za okazaniem dowodu osobistego

      3.  Bilet dla „aktywnych” piątki, soboty, niedziele i święta za 1 godz.: 

od godziny 1930

5,00 

4. Bilet z Kartą Dużej Rodziny za 1 godz.:
godz. 800 -1400 godz. 1400 - 2200

Ulgowy* – 3,50 Ulgowy* – 4,50
Normalny – 4,50 Normalny – 5,50

*za okazaniem legitymacji, Karty Dużej Rodziny

5. Osoby z grupą niepełnosprawności w stopniu znacznym i wymagającym opiekuna płacą za        
            bilet ulgowy, opiekun wchodzi gratis.

6. - Wynajem torów za 1 godz.:
1 tor 40
2 tory 75
3 tory 110
4 tory 145

Cały basen 500 za 1 godz.

oferta specjalna za 1 godz.:

1 tor 15,00 zł. od wtorku do piątku od godz. 7,00 do 8,00 do lipca 2017r. z wyłączeniem
przerw na ferie szkolne 

1 tor 15,00 zł w każdy poniedziałek do lipca 2017r od godz. 7,00 do 13,00 
z wyłączeniem przerw  na ferie szkolne

7. Uczniowskie Kluby Sportowe z miasta i gminy Gołdap prowadzące sportowe szkolenie młodzieży (dzieci
zarejestrowane w związkach sportowych): 5,00 za 1 tor. 

8. Dzieciom do lat 7 wstęp wolny wyłącznie pod opieką osoby dorosłej posiadającej ważny bilet wstępu
lub karnet.

9. Opłata za wydanie duplikatu  karnetu  wynosi  30,00.

CENNNIK POWIERZCHNI REKLAMOWYCH:

Pływalnia: 1 m2 – 200,00 zł netto (1 rok)

SAUNA

Wynajem sauny: 50,00 za 1 godz. (max. 8 osób)


