
Zentrum Aquasfera

#zentrum wassersport für
und erholung
Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA

Zentrum für Wassersport und erholung

al. Marszałka J. Piłsudskiego 69b

Telefone Kassen: 89 535 96 22, 89 535 23 96

Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA



regulamin

WCRS „Aquasfera”

GALERIA WARMIŃSKA
basen bez limitu czasowego

poniedziałek-piątek 

30 minut dziennie

CRS „Ukiel”

(ul. Kapitańska 

lub ul. Olimpijska 

lub ul. Sielska)

do wyboru jedna usługa z:

rower turystyczny, nartorolki, 

łyżworolki, zestawy gier, 

nordic walking, narty biegowe, 

kajaki 1 i 2 osobowe, 

rowery wodne, deska z żaglem

 60 minut dziennie

korzystanie z lodowiska 

(bez wypożyczenia łyżew)
 45 minut dziennie
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ul. Mariańska

ul. Głowackiego

basen

CRS „Ukiel”

HWS „Urania”

ul. Jeziołowicza

w Olsztynie:

1.  KARTA OLSZTYN SPORT – karta normalna lub ulgowa 

umożliwiająca korzystanie z określonych usług proponowanych 

w następujących obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji 

weekendy 

60 minut dziennie

 45 minut dziennie

 45 minut dziennie

poniedziałek-piątek 

30 minut dziennie

weekendy 

60 minut dziennie

2. Każda karta posiada indywidualny numer konieczny 

do identyfikacji jej Właściciela.

4. Przed skorzystaniem z karty Właściciel zobowiązany 

jest okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

3.  Kartą może posługiwać się wyłącznie jej Właściciel.

*Karta ulgowa  przysługuje osobom: od 4 roku życia oraz 

uczniom/studentom do 25 lat, powyżej 60 lat, niepełnosprawnym 

(znaczny stopień) za okazaniem odpowiedniego dokumentu. 

WCRS „Aquasfera” GALERIA WARMIŃSKA:  dzieci do lat 12  tylko 

pod opieką osób pełnoletnich, Basen ul. Głowackiego, 

Basen ul. Mariańska: dzieci do lat 7 tylko pod opieką osób 

pełnoletnich,CRS „Ukiel”:  sprzęt pływający: od 16 roku życia za 

okazaniem karty pływackiej.

Cena kart: karta normalna 129 zł, karta ulgowa 119 zł*

8.  Karta od momentu aktywacji ważna jest 30 dni. Po upływie 

tego czasu może być wielokrotnie doładowana.

 

9.  Nie ma możliwości przedłużenia daty ważności oraz wymiany 

karty na gotówkę.

7.  Datę aktywacji karty Właściciel określa w dniu zakupu.

10.  Na lodowiskach: przy ul. Jeziołowicza oraz HWS „Urania” 

Właściciel karty dodatkowo zobowiązany jest okazać specjalne 

zaświadczenie (wydawane  przy zakupie karty) potwierdzające 

termin jej ważności.

6.  Właściciel karty może korzystać z usług w danym obiekcie raz 

dziennie. 

11.  Miejsca zakupu karty: Wodne Centrum Rekreacyjno-

Sportowe „Aquasfera” GALERIA WARMIŃSKA, basen 

ul. Głowackiego, Centrum Rekreacyjno - Sportowe „Ukiel”.

12.  Właściciel karty może korzystać z usług obiektów Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Olsztynie w godzinach otwarcia obiektów 

oraz po wcześniejszym zapoznaniu z grafikami basenów 

i upewnieniu się o dostępności danych usług.

5.  Każda z usług ma określony limit czasu (nie dotyczy 

Aquasfery).Po przekroczeniu tego czasu Właściciel karty 

dopłaca gotówką w danej kasie zgodnie z obowiązującym 

cennikiem.

15.  Po dokonaniu ponownej opłaty w wysokości 20 zł Właściciel 

otrzyma nową kartę z datą ważności  z poprzedniej karty.

16.  Właściciel karty zobowiązany jest do przestrzegania 

regulaminów obowiązujących w obiektach OSiR.

17.  Karta ważna jest w czasie obowiązywania akcji promocyjnej.

18.  Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „OLSZTYN 

SPORT” jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, ul. Żołnierska 

13a, 10-558 Olsztyn, telefon do sekretariatu: 89-527-74-02. 

13.  Jednorazowa i bezzwrotna opłata za wydanie karty 

wynosi 20zł.

14.  W przypadku utraty karty należy zgłosić się do kasy, pokazać 

dowód zakupu (paragon/faktura) wraz z zaświadczeniem.

Eine besondere Attraktion und Bequemlichkeit stellen die 

zwei beweglichen Böden des Beckens mit einer Fläche 

von jeweils 25 m x 10 m dar, die Änderungen seiner Tiefe 

ermöglichen.

Er umfasst eines der modernesten Olympiabecken 

Europas (50 m x 25 m), ein Aufwärmbecken (25m x 8,5m) 

sowie einen Zuschauerraum für über 1600 Personen.

Im Olympia-Schwimmbecken ist eine mobile Plattform 

montiert, die bei Bedarf das Becken in zwei kleinere teilt.

Sportbereich

Er setzt sich aus einem Freizeitbecken mit 

unregelmäßigen Formen, einem Strömungskanal, 

Liegestühlen, Unterwassermassagen, Wasserdüsen, 

Wasserfällen und drei Whirlpools zusammen.

In diesem Teil befinden sich ebenfalls Attraktionen für 

die Jüngsten: ein Planschbecken, zwei gedrehte, 120 

Meter lange Rutschen sowie verschiedenes Zubehör für 

Spiel und Vergnügen für die ganze Familie.

Er bietet auch drei Saunen zum Aufwärmen: 

Trockensauna, feuchte Saune und Infrarot-Sonne, eine 

Sonnenwiese, Erlebnisduschen und auch einen 

erfrischenden Eisbrunnen.

erholungsbereich

preise

normaler Eintritt (6:00-8:00)

montag – freitag

normaler Eintritt (8:00-21:45)

ermäßigter Eintritt (6:00-8:00)

ermäßigter Eintritt (8:00-21:45)

normaler Eintritt Tageskarte 

ermäßigter Eintritt Tageskarte

normaler Eintritt (6:00-8:00)

wochenende und feiertag

normaler Eintritt (8:00-21:45)

ermäßigter Eintritt (6:00-8:00)

ermäßigter Eintritt (8:00-21:45)

normaler Eintritt Tageskarte 

ermäßigter Eintritt Tageskarte

Ermäßigter Eintritt steht Personen          von 4 bis 25 Jahren, 

über 60 Jahren und Behinderten (erheblicher Grad) zu.     

Im Preis der Eintrittskarte enthalten: Schwimmbecken, 

Sauna, Aqua-Animationen   . Kostenfrei – Kinder bis 4 

Jahren, schwangere Frauen, Jubilare an ihrem Geburtstag   

Zusätzlich bieten wir an: Schwimmunterricht, Wasserpolo 

und Kajaks     . Mind. 1 erwachsene Person und ein Kind bis 

12 Jahren

PLN 10,00

PLN 15,00

PLN 8,00

PLN 12,00

PLN 20,00

PLN 18,00

PLN 12,00

PLN 18,00

PLN 10,00

PLN 14,00

PLN 25,00

PLN 20,00
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