
Cennik Pływalni Centrum Sportu Wilanów przy ul. Gubinowskiej 28/30 
Opłaty za wejścia jednorazowe 

LP USŁUGA  
CZAS 

KORZYSTANIA  

WIEK (STATUS) OSÓB 

UPRAWNIONYCH  

CENA USŁUGI  

(BRUTTO zł) 

OPŁATA ZA 

KAŻDĄ 

DODATKOWĄ 

MINUTĘ POBYTU 

PO 

PRZEKROCZENIU 

CZASU(zł) 

1 Bilet normalny 60 min osoby powyżej 18 lat 13 
0,25 

 

2 Bilet ulgowy 60min 

studenci do 26 roku życia; 

emeryci i renciści. Dzieci 

i młodzież do 19 roku 

życia ucząca się oraz 

osoby niepełnosprawne 

8 0,15 

3 

Bilet rodzinny „1+1 i 

więcej dzieci”  

(Dzieci do 12 r. życia) 

 

60min 

1 osoba powyżej 18 lat , 

przychodząca na basen 

razem z dzieckiem do lat. 

12 

18,00 

12 zł – rodzic 

 6 zł -  dziecko 

Każde kolejne dziecko – 5 

zł 

0,25 

0,15 

4. 
Bilet rodzinny „2+2….i 

więcej dzieci” 
60 min 

2 osoby powyżej 18 lat 

przychodzące na basen z  

dwójką dzieci 

34 

Rodzice – 22 zł 

 2 Dzieci –12  zł 

Każde kolejne dziecko 5 zł 

 0,20 

0,10 

5 
Bilet normalny z Kartą 

Warszawiaka 
60 min Osoby powyżej 18 lat 12 0,25 

6 
Bilet ulgowy z Kartą 

Warszawiaka 
60 min Osoby powyżej 18 lat 6 0,15 

7 
Posiadacze Karty Dużej 

Rodziny 
90 min Rodzić + min. 3 dzieci Rodzic 12 zł, dziecko – 5 zł 0,15 

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 każda dodatkową minutę. 



 

 

 CENNIK KARNETÓW  

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.  

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, 

jeśli takowe będą. 

 Uwaga: Środki niewykorzystane w okresie ważności karnetu nie podlegają zwrotowi, 

ani też wykorzystaniu w terminie późniejszym niż w okresie ważności karnetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 

KARNETU 
BONUS 

KWOTA DO 

WYKORZYSTANIA 

TERMIN 

WAŻNOŚCI 

300 zł 12 % 336 zł 5 miesięcy 

200 zł 11 % 222 zł 4 miesiące 

100 zł 10 % 110 zł 3 miesiące 



Pozostałe opłaty 

LP USŁUGA  

CZAS 

KORZYSTANIA/ 

OKRES 

WAZNOŚCI  

WIEK (STATUS) 

OSÓB 

UPRAWNIONYCH  

CENA 

USŁUGI 

(zł) 

1 
Rezerwacja jednego toru. Wyłączne korzystanie z 

wynajętego toru - (max. 8 osób)  
60min/ 1 dzień bez ograniczeń 96,00 

2 

Rezerwacja całego basenu sportowego 

Wyłączne korzystanie z całego basenu 

sportowego - (max. 48 osób) 

60 min/ 1 dzień bez ograniczeń 600,00  

3 

Rezerwacja 1 toru dla klubów i stowarzyszeń 

kultury fizycznej oraz innych organizacji 

pozarządowych 

60 min/1 dzień bez ograniczeń 50,00  

4 Karta magnetyczna (karnet)  - 10,00 

5 Zagubienie transpondera do szatni basenowej  - 100,00 

6 
Prowadzenie zajęć na pływalni z grupą 

zorganizowaną przez instruktora CSW 
60 min/1 dzień - 50,00 

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  uprawnieni są do korzystania ze 

zniżki na podstawie ważnej legitymacji potwierdzającej uprawnienia do zakupu biletu ulgowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HALA SPORTOWA - CENNIK USŁUG UL. GUBINOWSKA 

L.p. usługa  opis usługi czas wiek osób 

uprawnionych 

cena 

(zł brutto) 

1 Hala 

sportowa  

Wejście jednorazowe w dni powszednie w godz. 

6.00 – 8.00         

60 

min. 

bez ograniczeń 100,00 

2 Hala 

sportowa  

Wejście jednorazowe w dni powszednie w godz. 

18:00 – 19.30, oraz w weekendy dla klubów i 

stowarzyszeń kultury fizycznej oraz innych 

organizacji pozarządowych 

60 

min. 

bez ograniczeń 75,00 

3 Hala 

sportowa  

Wejście jednorazowe w dni powszednie w godz. 

19.30 – 22.00 

 

60 

min. 

bez ograniczeń 140,00 

4 Hala 

sportowa  

Wejście jednorazowe w soboty i niedziele na 

organizację turniejów i zawodów sportowych 

60 

min. 

bez ograniczeń 140,00 

5 Hala 

sportowa  

Wejście jednorazowe w soboty i niedziele na 

organizację turniejów i zawodów sportowych dla 

klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej oraz 

innych organizacji pozarządowych 

60 

min. 

bez ograniczeń 75,00 

6 Hala 

sportowa  

Wejście jednorazowe w soboty i niedziele na 

organizację imprez innych ( do 5 h) 

60 

min. 

bez ograniczeń 180,00 

7 Hala 

sportowa  

Wynajęcie hali sportowej na cały dzień ( do 14 h) 

imprezy inne 

Każda kolejna godzina 220 zł. 

Do 

14h 

Bez ograniczeń 2800,00 

 

 

 

 

 

 

BOSIKA – CENNIK USŁUG UL. GUBINOWSKA 
L.p. Usługa  Opis usługi Czas wiek osób 

uprawnionych 

Cena 

(zł 

brutto) 

1. Boisko zewnętrzne do 

piłki siatkowej 

Wejście jednorazowe- inne podmioty 60 

min. 

bez ograniczeń  80,00 

3.  Boisko zewnętrzne do 

piłki koszykowej 

Wejście jednorazowe –inne podmioty 60 

min 

bez ograniczeń 80,00 

4. Boisko zewnętrzne do 

piłki ręcznej 

Wejście jednorazowe –inne podmioty 60 

min 

bez ograniczeń 80,00 

5.

  

 

 

 

   

Boisko zewnętrzne do 

piłki siatkowej lub do 

piłki koszykowej 

lub do piłki ręcznej

  

Wejście jednorazowe dla szkół 

publicznych, klubów i stowarzyszeń 

kultury fizycznej oraz innych 

organizacji pozarządowych  

60 

min 

bez ograniczeń 66,27 

6 Posiadacze Karty 

Dużej Rodziny  

Rodzić + min. 3 dzieci  90 

min. 

bez ograniczeń 30 zł 

 
 
 
 
 
 
 


