Cennik Pływalni Centrum Sportu Wilanów przy ul. Wiertniczej 26a
Opłaty za wejścia sportowo - rekreacyjne jednorazowe

LP

USŁUGA

CZAS
KORZYSTANIA/
OKRES
WAZNOŚCI

1

Bilet normalny

60min/ 1 dzień

osoby powyżej 18 lat

17,00

60min/1 dzień

studenci do 26 roku życia;
emeryci i renciści. Dzieci i
młodzież do 19 roku życia
ucząca się oraz osoby
niepełnosprawne z
opiekunem

11,00

WIEK (STATUS) OSÓB
UPRAWNIONYCH

CENA USŁUGI
(BRUTTO zł)

OPŁATA ZA KAŻDĄ
DODATKOWĄ MINUTĘ
POBYTU PO
PRZEKROCZENIU CZASU(zł)

0,30

2

3

Bilet ulgowy

Bilet rodzinny „1+1 i
więcej dzieci”
(Dzieci do 12 r. życia)

0,20

22,00
60min/ 1 dzień

1 osoba powyżej 18 lat ,
przychodząca na basen
razem z dzieckiem do lat. 12

16 zł – rodzic
6 zł - dziecko + każde
kolejne

0,30
0,20

38,00 zł
4

Bilet rodzinny „2+2….i
więcej dzieci”

5

Posiadacze Karty
Młodego Warszawiaka

6

Posiadacze Karty
Warszawiaka

7

Posiadacze Karty Dużej
Rodziny

60 min/1 dzień

60 min/1dzień

60 min/1dzień

90 min/1dzień

2 osoby powyżej 18 lat
przychodzące na basen z
dwójką dzieci

Rodzice – 26 zł

0,30

2 Dzieci – 12 zł ,+6 zł
każde kolejne

0,20

Osoby posiadające kartę do
26 roku życia

9 zł

0,20

Osoby posiadające kartę

15 zł

0,30

15 zł rodzic

0,30

5 zł dziecko

0,20

Osoby posiadające kartę

Korzystanie z pływalni przez klientów indywidualnych – zgodnie z grafikiem obłożenia obiektu w
godzinach niekolidujących z pozostałymi zajęciami na pływalni.
System rozlicza Karnety kwotowo więc, w zależności na jaki bilet klienta wpuścimy tyle pieniędzy
zdejmie z karnetu plus przekroczenia – czyli cena za każdą dodatkową minutę.
Sauna czynna w dni powszednie w godzinach 6:30-8:00 oraz 16:30-22:00. W weekendy od 8:00-22:00.
Bilet wstępu w w/w godzinach upoważnia do skorzystania z sauny.

Cennik Pływalni Centrum Sportu Wilanów na zajęcia sportowo rekreacyjne - zorganizowane

USŁUGA

CZAS
KORZYSTANIA/
OKRES
WAZNOŚCI

WIEK (STATUS) OSÓB
UPRAWNIONYCH

CENA USŁUGI
(BRUTTO zł)

OPŁATA ZA KAŻDĄ
DODATKOWĄ MINUTĘ
POBYTU PO
PRZEKROCZENIU CZASU(zł)

Opłata instruktorska –
prowadzenie zajęć
(komercja, szkoły i
przedszkola)

30 min.

Maksymalna ilość osób w
grupie – 15

40,00 zł

-

Bilet indywidualna
nauka pływania

30 min. (+20 w strefie
płatnej)

Nauka i doskonalenie
pływania dla dzieci i
dorosłych.

50,00 zł

po upływie 50 min. -

1 osoba

0,30 z/ 1 min.

Bilet indywidualna
nauka pływania

30 min. (+20 w strefie
płatnej)

Nauka i doskonalenie
pływania dla dzieci i
dorosłych.

95,00 zł

po upływie 50 min. –

2 osoby

0,30 z/ 1 min.

Nauka i doskonalenie
Zajęcia nauki lub
30 min. (+20 w strefie pływania dla dzieci w wieku
doskonalenia pływania
płatnej)
5-6 lat ( max. 10 osób w
grupie)

Nauka i doskonalenie
pływania dla dzieci w wieku
Zajęcia nauki lub
45 min. (+15 w strefie
7-17 lat
doskonalenia pływania
płatnej)

po upływie 50 min. –
25 zł
0,30 z/ 1 min.

po upływie 60 min. –
26 zł
0,30 z/ 1 min.

( max. 12 osób w grupie)

Zajęcia nauki lub
60 min. (+15 w strefie
doskonalenia pływania
płatnej)

Nauka i doskonalenie
pływania Dorośli
( max. 12 osób w grupie)

po upływie 60 min. –
35 zł
0,30 z/ 1 min.

Cennik kart abonamentowych Centrum Sportu Wilanów
m.st. Warszawy

Osoby posiadające karnet mają prawo wstępu na basen w godzinach
otwarcia pływalni, po wcześniejszym zapoznaniu się z grafikiem i
upewnieniu, że w danej chwili dostępna jest określona część basenu.
Uwaga: Środki niewykorzystane w okresie ważności karnetu nie
podlegają zwrotowi, ani też wykorzystaniu w terminie późniejszym
niż w okresie ważności karnetu.
CENA
KWOTA DO
TERMIN
BONUS
KARNETU
WYKORZYSTANIA WAŻNOŚCI
1000 zł

18 %

1 180 zł

12 miesięcy

700 zł

16 %

812 zł

9 miesięcy

600 zł

15 %

690 zł

8 miesięcy

500 zł

14 %

570 zł

7 miesięcy

400 zł

13 %

452 zł

6 miesięcy

300 zł

12 %

336 zł

5 miesięcy

200 zł

11 %

222 zł

4 miesiące

100 zł

10 %

110 zł

3 miesiące

Przy zakupie karnetu pobierana jest bezzwrotna opłata za wydanie karnetu w
wysokości 10 zł.

Pozostałe opłaty- plywalnia

USŁUGA

LP

CZAS
WIEK (STATUS)
KORZYSTANIA/
OSÓB
OKRES
UPRAWNIONYCH
WAZNOŚCI

CENA
USŁUGI
(zł)

Wynajem jednego toru na wyłączność –
1

60min/ 1 dzień

bez ograniczeń

160,00

60 min/1 tor

bez ograniczeń

60,00

60 min/ 1 dzień

bez ograniczeń

800,00

60 min/ 1 dzień

bez ograniczeń

500,00

(max. 8 osób)

Zajęcia sekcyjne zorganizowane – sekcja
pływacka w godzinach 6:00-17:00.

2

Wynajem całego basenu sportowego
3
na wyłączność - (max. 48 osób)

Wynajem całego basenu rekreacyjnego
4
na wyłączność - (max. 21 osób)

5

Wynajem brodzika (max.10 dzieci)

60 min/1 dzień

Bez ograniczeń

160,00

6

Wynajem całej pływalni - wyłączne korzystanie z
całej pływalni i urządzeń znajdujących się na jej
terenie.

60 min/ 1 dzień

bez ograniczeń

1 500,00

7

Karta magnetyczna (karnet)

10,00

8

Zagubienie lub złamanie transponderów do szatni
bądź szafek w szatni

30,00

9

Zagubienie numerka w szatni ogólnej

20,00

Uwaga!
Czas naliczany jest od przekroczenia bramki wejściowej. Dzieci do lat 3 korzystają z pływalni
bezpłatnie. Dzieci, młodzież ucząca się i studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści oraz osoby
niepełnosprawne z opiekunem - uprawnieni są do korzystania ze zniżki na podstawie ważnej legitymacji
potwierdzającej uprawnienia do zakupu biletu ulgowego.

