Cennik

KRYTA PŁYWALNIA W SIERPCU
Przedmiotem Krytej Pływalni jest realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej mających
na celu zapewnienie rozwoju psychofizycznego, doskonalenia uzdolnień sprawności fizycznej
człowieka, a także zachowanie i przywracanie jego zdrowia.
Cel ten jest realizowany w szczególności przez redakcję, wychowanie fizyczne,
rehabilitację ruchową i sport.
Ponadto Kryta Pływalnia organizuje, współorganizuje lub udostępnia obiekt celem
organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów, spotkań i kursów.

Poniżej przedstawiamy ofertę usług Krytej Pływalni

BASEN:
Wejście indywidualne z pomiarem czasu 1 godzina zegarowa ( 60 minut )

12 zł/godz.

Normalny

8 zł/godz.

Ulgowy studencki/ Emerycki
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8 zł/godz.

Ulgowy szkolny

2,50/godz.

Ulgowy przedszkolny do 6 r.ż.

3 zł/ 1,5 godz.

Osoby niepełnosprawne

3 zł/ 1,5 godz.

Opiekun osoby niepełnosprawnej

Następna rozpoczęta godzina:

normalny
- 0,20 zł za 1 min.
ulgowy
- 0,15 zł za 1 min.
przedszkolny - 0,05 zł za 1 min.
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Bilety ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży uczącej się do ukończenia 25 roku życia a także
osobom niepełnosprawnym i emerytom.

BILET JEDNORAZOWY BEZ LIMITU CZASU KĄPIELI

17 zł
Normalny
13 zł
Studencki/ Emeryci
13 zł
Szkolny
4 zł
Przedszkolny

KARNETY- 10 GODZIN

90zł

Do wykorzystania

12

0zł
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Normalny

60zł
Do wykorzystania

8

0zł

8

0zł

Studencki

60zł
Do wykorzystania
Szkolny

Karnet ważny jest przez okres 60 dni !!!

INDYWIDUALNA NAUKA PŁYWANIA –
min.)

( czas lekcji 45

Koszt instruktora :
- dla 1 osoby - 40 zł
Opłata za wejście zawarta jest w cenie instruktora.

WEJŚCIA ZBIOROWE
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z zastosowaniem ulgi – tylko dla Podmiotów, z którymi Kryta Pływalnia zawarła stosowną
umowę.

5,00 zł
*
Zorganizowane grupy pow.8 osób bez instruktora ( za 1 osobę)
5,00 zł

*

+

40,00 zł
**
Zorganizowane grupy pow.8 osób z instruktorem ( za 1 osobę + 1 instruktor na max. 15 osób szkolonych
***- -obowiązuje
zł zł
obowiązujedo
do31.12.2018r.
31.12.2018r.Natomiast
Natomiastod
od01.01.2019r.
01.01.2019r.- -650

Grupowa nauka pływania dzieci w szkółce pływackiej
,,DELFIN”

Czas trwania lekcji 45 min.
Odpłatność uczestnika 17 zł za 1 lekcję za 1 osobę

Grupowa nauka pływania dorosłych w szkółce pływackiej
,,ZŁOTA RYBKA”

Czas 1 lekcji 45 min. w pakietach po 10 godzin
( harmonogram zajęć dostosowany do możliwości grupy).
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1. Odpłatność na 1 uczestnika :
- dla grupy 11 - 15 osobowej 15 zł odpłatność uczestnika *
- dla grupy 6 - 10 osobowej 18 zł odpłatność uczestnika *
- dla grupy min. 5 osób

21 zł odpłatność uczestnika *

* w/w odpłatności dotyczą rekrutowanej ilości osób w danej grupie

Zajęcia ,,AQUA AEROBICU”

• Wejście jednorazowe ( 60 min.) – 18 zł *
* - realizacja zajęć uzależniona od rekrutacji min. 5 osób
• Karnet na 10 wejść
- 150 zł **
** - sprzedaż karnetów z określonymi terminami zajęć
uzależniona od jednorazowego zrekrutowania min.10 osób

NOWOŚĆ!
Karnet uniwersalny 3 w 1 bez zniżek - Basen, sauna, solarium w sprzedaży po 90zł - wartość
do wykorzystania z karnetu
120zł

SAUNA

CENA
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1 os.

12zł

2 os.

18zł

3 os.

2

4zł

4 os.

32zł

5 os.
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40zł

6 os.

48zł

SOLARIUM COMETA Z WIBRACJA
( antycellulitowe )

1 minuta – 1,30zł

GODZINY OTWARCIA :
Poniedziałek – piątek
Sobota - Niedziela

od 8.00 do 21.00
od 15.00 do 20.00

Jednostka Budżetowa Powiatu Sierpeckiego
09-200 Sierpc
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ul. Mjr H.Sucharskiego 2
tel. 024 275-74-72 fax. 024 275-72-22
www.basen.sierpc.pl
e-mail: basen.sierpc@wp.pl
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