Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA
L.p
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Rodzaj usługi

Jednostka miary

Bilet wstępu na basen 06:00-21:45
bilet całodzienny
dzień
bilet całodzienny: weekend, dni świąteczne,
lipiec/sierpień

dzień

Cena brutto
25,00 zł
30,00 zł

Oferty promocyjne
2

3

ważna 1 rok

karta promocyjna*

rabat 25%
przy wpłacie minimum 200
zł

Wynajem toru/basenu/obiektu
tor- basen 50m
60 minut

300,00 zł

tor -basen 25m

60 minut

150,00 zł

tor skrajny - basen 25m (rozgrzewkowy)

60 minut

200,00 zł

Tor na treningi pływackich klubów sportowych
(zgrupowania klubów Polskiego Związku
Pływackiego i zagranicznych klubów
pływackich) - 50m

60 minut

150,00 zł

basen-50m
basen rozgrzewkowy-25m
część wypłycona basenu olimpijskiego
cały obiekt

60 minut
60 minut
60 minut
60 minut/dzień

3 000,00 zł
600,00 zł
500,00 zł
5000,00 zł /20000,00 zł

doba

1 000,00 zł

60 minut

30,00 zł

do 40 minut
60 minut

60,00 zł
20,00 zł

60 minut

50,00 zł

60 minut
60+10 minut
miesiąc
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka

80,00 zł
15,00 zł
500,00 zł
2,00 zł
100,00 zł
20,00 zł

powierzchnia pod organizację
targów/imprez/wystaw/kiermaszów
- do 250 m2
powierzchnia na zajęcia sportowe
Inne

4
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instruktor aqua animacji
zajęcia grupowe z instruktorem/skatepark
zajęcia indywidualne z
instruktorem/skatepark
zajęcia indywidualne dla dwóch
osób/skatepark
bilet instruktora pływania
karnet instruktora pływania
worek foliowy na obuwie
zagubiony transponder(chip)
zagubiony kluczyk do szafki basenowej

Informacje dodatkowe

Bezpłatnie - dzieci do lat 4/Weterani (jednostka 60+10 minut, za okazaniem odpowiednich
dokumentów), kobiety w ciąży (za okazaniem dokumentu tożsamości i zaświadczenia
lekarskiego na aqua animacje)
20% zniżki od ceny biletu wstępu dla osób posiadających Olsztyńską 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. Nie łączy się z innymi
promocjami. Płatność gotówką lub kartą płatniczą.
Istnieje możliwość podziału basenu olimpijskiego na 1/2 powierzchni,
opłata naliczana jest proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni i czasu
Zniżki dla grup zorganizowanych - na każde 10 osób w grupie (płacących za bilet) - opiekun
bezpłatny.
*Jednorazowa opłata za karty wynosi 20,00 zł zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie.
Dla publicznych jednostek oświatowych cena netto

