
Lp. Rodzaj usługi
Jednostka 

miary

Cena 

brutto

Bilet normalny od poniedziałku do piątku 1 osoba / 30'          8,00 zł 

Bilet ulgowy* od poniedziałku do piątku 1 osoba / 30'          6,00 zł 

Bilet normalny dni weekendowe i święta 1 osoba / 30'          6,00 zł 

Bilet ulgowy* dni weekendowe i święta 1 osoba / 30'          5,00 zł 

- bilet normalny/ulgowy* na jednostki do godz. 14.00 

od poniedziałku do piątku 1 osoba / 30'

 6,00 zł  5,00 

zł  
- bilet grupowy (dla grup min.20 os. w okresie ferii i 

wakacji) 1 osoba / 30'          5,00 zł 

- basen 30'      160,00 zł 

- basen – cena ulgowa * 30'      120,00 zł 

- basen  1 tor 30'        40,00 zł 

- basen  1 tor – cena ulgowa * 30'        30,00 zł 

- sala sportowa 60'        80,00 zł 

60'      350,00 zł 

dzień   3 500,00 zł 

60'      100,00 zł 

dzień  1 000,00 zł  

sala sportowa 60'      100,00 zł 

zajęcia klas II 30'      160,00 zł 

kurs 12 zajęć x 40 minut osoba      300,00 zł 

5 Osłonki na obuwie 1 para 0,50 zł

6 Za zagubiony kluczyk do szafki basenowej 1 szt.        10,00 zł 

Wynajem obiektu na:

2 Wstęp / wynajem 

Dzieci do lat 4 bezpłatnie

* Bilet /wstęp/ wynajem ulgowy - dzieci i młodzież ucząca się w wieku 4-25 lat, osoby 

powyżej 60 lat oraz osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie 

orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności i legitymacji dokumentującej 

niepełnosprawność i ich opiekunów oraz opiekunów dzieci niepełnosprawnych do lat 

16 posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i legitymację potwierdzającą 

niepełnosprawność.

Basen

4 Nauka pływania

- mecze ligowe

- imprezy

sala sportowa

3

 PRZY UL. MARIAŃSKIEJ 1

ZESPÓŁ KRYTYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH  II

Bilet promocyjny na basen

1 Bilety wstępu

basen



50% zniżki od ceny biletu wstępu dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny zgodnie 

z uchwałą XLI/715/13 w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia 

Prezydentowi Olsztyna uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

Akcje promocyjne i marketingowe OSiR - druga jednostka gratis lub do 50% zniżki

Dla publicznych jednostek oświatowych cena netto.


