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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

1.  KARTA OLSZTYN SPORT – karta normalna lub ulgowa 

umożliwiająca korzystanie z określonych usług proponowanych 

w następujących obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Olsztynie:

weekendy 

60 minut dziennie

 45 minut dziennie

 45 minut dziennie

poniedziałek-piątek 

30 minut dziennie

weekendy 

60 minut dziennie

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

*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.

2. Każda karta posiada indywidualny numer konieczny 

do identyfikacji jej Właściciela.

3.  Kartą może posługiwać się wyłącznie jej Właściciel.

4. Przed skorzystaniem z karty Właściciel zobowiązany 

jest okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

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

dziennie. 

7.  Datę aktywacji karty Właściciel określa w dniu zakupu.

 

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.

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.

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.

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

dowód zakupu (paragon/faktura) wraz z zaświadczeniem.

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.

15.  Po dokonaniu ponownej opłaty w wysokości 20 zł Właściciel 

otrzyma nową kartę z datą ważności  z poprzedniej karty.

13.  Jednorazowa i bezzwrotna opłata za wydanie karty 

wynosi 20zł.

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. 

представляет собой неправильной формы бассейн 

для отдыха, искусственную реку, подводный массаж, 

водные бичи и каскады, три джакузи, шезлонги, а 

также разогревающие сауны: сухую, мокрую и 

инфракрасную, здесь имеется солнечная лужайка, 

душ впечатлений и отрезвляющий ледяной колодец. 

В этой части также отведено место для отдыха и 

развлечения детей: лягушатник, две спиралевидные 

120-метровые горки и другие возможности для 

детских игр детей и забавы для всей семьи. 

Развлекательная часть

Включает в себя один из самых современных 

олимпийских бассейнов в Европе (50 м x 25 м), 

бассейн для разогрева (25 м x 8,5 м) и зрительские 

места для 16000 человек.

В бассейне установлен подвижный помост, 

который в случае необходимости делит большой 

бассейн на два поменьше. 

Изюминкой являются два подвижных дна 

бассейна размером 25 х 10 метров, которые 

позволяют изменить глубину бассейна.

Спортивная часть

цены

Нормальный билет (6:00-8:00)

Понедельник - Пятница

Нормальный билет (8:00-21:45)

Льготный билет (6:00-8:00)

Льготный билет (8:00-21:45)

Нормальный билет на весь день

Льготный билет на весь день

Нормальный билет (6:00-8:00)

Выходные и праздники

Нормальный билет (8:00-21:45)

Льготный билет (6:00-8:00)

Льготный билет (8:00-21:45)

Нормальный билет на весь день

Льготный билет на весь день

В стоимость входят: бассейны, сауна, водные 

развлечения.БЕСПЛАТНО – дети до 4 лет, беременные 

женщины, именинник в день рождения.

Льготные билеты предоставляются лицам в возрасте 

от 4 до 25 лет, старше 60 лет, с ограниченными 

физическими возможностями (в значительной 

степени).Дополнительно предлагаем: уроки плавания, 

водное поло и байдарки  Мин. 1 взрослый человек и 

ребенок до 12 лет

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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