Cennik usług Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA - 2020 rok

BILETY

Czas

Normalny
Ulgowy*

60 min +10 min
gratis

Poniedziałek-Piątek

Weekend i Święta
Dodatkowa
minuta

6:00-21:45

6:00-21:45

17,00 zł

20,00 zł

0,50 zł

14,00 zł

16,00 zł

0,50 zł

bilet godzinny/całodzienny ulgowy dla każdego
członka rodziny

Rodzinny **
Całodzienny normalny

20,00 zł

25,00 zł

18,00 zł

20,00 zł

0,50 zł

cały dzień
Całodzienny ulgowy
Olsztyńska Karta Dużej Rodziny
***

60 min +10 min
gratis

rabat 20%

rabat 20%

0,50 zł

Bilety dla grup
- min. 15 osób

60 min +10 min
gratis

12,00 zł

14,00 zł

0,50 zł

Bilety dla grup
- min. 15 osób

120 min + 10 min
gratis

17,00 zł

19,00 zł

0,50 zł

Bilety dla klubów sportowych
- min. 10 osób

60 min +10 min
gratis

10,00 zł

0,50 zł

Bilety dla klubów sportowych
- min. 10 osób

120 min + 10 min
gratis

15,00 zł

0,50 zł

60 min + 10 min
gratis

8,00 zł

0,50 zł

120 min + 10 min
gratis

13,00 zł

0,50 zł

Bilet Senior
(od poniedziałku do piątku) ****

Bezpłatnie

dzieci do lat
4

kobiety w ciąży (za okazaniem
dokumentu tożsamości i
zaświadczenia lekarskiego na aqua
animacje)

jubilat w dniu
urodzin, Weterani
(za okazaniem
odpowiednich
dokumentów)
60 min +10 min

Wynajem/ kursy/usługi

Czas

Tor - basen 50 m

60 min

Tor - basen 25 m

60 min

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

60 min

120,00 zł

Basen 50 m

60 min

2 000,00 zł

Basen rozgrzewkowy

60 min

300,00 zł

Część wypłycona basenu olimpijskiego

60 min

Cały obiekt
Cały obiekt
Instruktor aqua animacji

60 min

3 000,00 zł

dzień

20 000,00 zł

do 40 minut

60,00 zł

Bilet instruktora pływania

(60 min +10 min)

10,00 zł

Karnet miesięczy instruktora pływania

Cena
250,00 zł
120,00 zł

500,00 zł

300,00 zł

Wynajem powierzchni pod organizację targów, imprez, wystaw,
kiermaszów - (do 250 m2)

doba

Wynajem powierzchni na zajęcia sportowe

60 min

1 000,00 zł
30,00 zł

Opłata za worek foliowy na obuwie

1,00 zł

Opłata za zgubiony transponder (chip)

100,00 zł

Opłata za zgubiony kluczyk do szafki basenowej

20,00 zł

Możliwość podziału basenu olimpijskiego na 1/2 powierzchni, opłata naliczana proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni i
czasu
UWAGA: w przypadku zajęć dodatkowych (nauka pływania) czas pobytu w obiekcie może wynosić 60 min +10 min gratis łącznie
z zajęciami
Informacje szczegółowe:
Bilety ulgowe i rodzinne za okazaniem odpowiednich dokumentów
*Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży uczacej się w wieku 4-25 lat, osobom powyżej 60 lat oraz osobom o znacznym
stopniu niepełnosprawności na podstawie orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności i legitymacji dokumentującej
niepełnosprawność i ich opiekunom oraz opiekunom dzieci niepełnosprawnych do lat 16 posiadającym orzeczenie o
niepełnosprawności i legitymację potwierdzającą niepełnosprawność.
**Bilet rodzinny - min. 3 osoby, w tym 1 osoba dorosła (dzieci do lat 18)
***Olsztyńska Karta Dużej Rodziny - 20% zniżki od ceny biletu wstępu (bilet normalny i ulgowy godzinny 60+10 min) dla osób
posiadających Olsztyńską Kartę Dużej Rodziny zgodnie z uchwałą XLI/715/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 sierpnia 2013 r. 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. Dopłata za przekroczony czas wg
cennika - nie jest rabatowana. Promocje nie łączą się.
****Bilet Senior - przysługuje osobom powyżej 60. roku życia. Bilet obowiązuje w godz. 10:00-11:00 lub 10:00-12:00. Bilet
obowiązuje tylko do godziny 12:00 po w/w godzinie obowiązuje dopłata za przekroczony czas wg cennika - nie jest rabatowany.
Promocje nie łączą się.
Opłata dodatkowa jest naliczana każdej osobie przekraczającej czas pobytu.
Zniżki dla grup zorganizowanych - na każde 10 osób w grupie (płacących za bilet) dla dzieci do 12 roku życia - opiekun
bezpłatny, na każde 15 osób w grupie (płacących za bilet) dla osób powyżej 12 roku życia - opiekun bezpłatny.

Oferty promocyjne
Akcje promocyjne prowadzone przez OSiR Olsztyn

2 godziny z 50% rabatem, 2 osoby z 50% rabatem

Happy Hour (od poniedziałku do niedzieli)

od godziny 20:00 do 21:45 cena biletu godzinnego

Karty promocyjne
karta 100,00 zł - rabat na cenę biletu 10%/ważna 3 miesiące
karta 300,00 zł - rabat na cenę biletu 20%/ważna 5 miesięcy
karta 500,00 zł - rabat na cenę biletu 20%/ważna 6 miesięcy
karta 1 000,00 zł - rabat na cenę biletu 20%/ważna 1 rok
opłata za kartę wynosi 20,00 zł;
jednorazowy zakup powyżej 50 szt. kart - dodatkowy rabat 10% na bilety
Karta Aqua
Karta imienna/na konkretną osobę, o wartości 120,00 zł/normalna, 100,00 zł/ulgowa - umożliwia łącznie 8 wejść w miesiącu na
basen, sauny i Aqua Animacje, wejście na basen bez limitu czasowego. Ważna tylko w Aquasferze, opłata za kartę 20,00 zł
(zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie).

