
 

 

                                                  

FERIE Z OSIREM 2020 
 

1. WCRS Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA 
Bilety całodzienne:  
Poniedziałek-piątek: 20 zł normalny/18 zł ulgowy, weekendy i święta: 25 zł normalny/20 zł 
ulgowy 
Bilet godzinny: 
Poniedziałek-piątek: 17 zł normalny/14 zł ulgowy, weekendy i święta: 20 zł normalny/16 zł 
ulgowy 
Bilet rodzinny (min. 3 osoby, w tym dziecko do 18 lat) 
- całodzienny (poniedziałek-piątek): 18 zł/godz., weekendy i święta: 20 zł/godz. 
- godzinny (poniedziałek-piątek): 14 zł/godz., weekendy i święta: 16 zł/godz. 
Grupy zorganizowane: 
Poniedziałek-piątek: 12 zł godz./17 zł 2 godz., weekendy i święta: 14 zł godz./19 zł  
2 godz. 
 

A. Bezpieczne Ferie z Aquasferą, czyli pierwsza pomoc dla dzieci i młodzieży: 
Zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 14:00-15:30 - 30 minut zajęcia z pierwszej pomocy, 45 
minut zajęcia w wodzie. 
Tematyka: 
- pierwsza pomoc,  
- profilaktyka bezpieczeństwa nad wodą i na lodzie, 
- doskonalenie pływania, 
- samoasekuracja, 
- elementy ratownictwa wodnego, 
- możliwość uzyskania karty pływackiej (cena 25 zł), 
Zajęcia w wodzie, bilet zgodnie z cennikiem. Zapisy telefoniczne. Grupa max 10 osób, wiek 
7-18 lat. Informacje:   
Adam Krawczyk - 695 975 538 
Selena Popławska - 506 418 298 

B. Aqua Kids: 
Czwartki w godz. 9:05-9:35 zabawy i taniec w wodzie dla dzieci przy muzyce, w wieku od 10 
lat, umiejących pływać. Bilet zgodnie z cennikiem.  
 

2. Basen ul. Głowackiego 
PROMOCJA CENOWA: w godz. 09:00-14:00 bilet normalny 8 zł/godz., ulgowy 6 zł/godz. 
Wynajęcie stołu do tenisa stołowego 10 zł/godz. 
Kontakt: 519 566 149 
 
      3.    Basen ul. Mariańska 
PROMOCJA CENOWA: w godz. 09:30-13:30 bilet normalny 8 zł/godz., ulgowy 6 zł/godz. 
Kontakt: 519 566 735 
 

4. HWS Urania 
Strefa Sportu i Rekreacji w godz. 10:00-14:00 - wstęp 8 zł/dziecko 
Mnóstwo atrakcji sportowych i rekreacyjnych dla dzieci. W pierwszym tygodniu ferii bawimy 

się na dmuchanej zjeżdżalni firmy Bartbo-Agencja Eventowa, w drugim tygodniu Centrum 

Zajęć Ogólnorozwojowych zaprasza, pod okiem instruktora, do zabawy na profesjonalnej 

ścieżce gimnastycznej! Poza tym: stoły do tenisa, badminton, unihokej, gry zespołowe (m.in.: 

mini piłka nożna i siatkówka), hula hoop, skakanki, gry planszowe, kącik malowanek, klocki i 

inne atrakcje! 

Kontakt: 519 566 332 



 

 

 
 

5. Dział Sportu* 
- tenis stołowy dla grup zorganizowanych w sali przy ul. Głowackiego 27 - 120 zł, 
- siatkówka plażowa dla grup  zorganizowanych w CRS Ukiel w hali przy ul. Olimpijskiej 1 - 
50 zł/godzina/trening,   
- nieodpłatne turnieje halowej piłki nożnej w hali sportowej przy ul. Mariańskiej 1 
Dodatkowo dla grup zorganizowanych: 
- istnieje możliwość wynajęcia sal sportowych (przy ul. Głowackiego 27 oraz ul. Mariańskiej 
1) w cenie 120 zł/godzina/duża sala, 80 zł/godzina/sala fitness,  

 
*Wymagana wcześniejsza rezerwacja pod numerem telefonu: 89 527 02 27, wew. 22 

 
6. CRS Ukiel 

- możliwość wynajęcia sprzętu sportowego: narty biegowe, łyżworolki, nartorolki, kijki nordic 
walking - zgodnie z cennikiem, 
- możliwość wynajęcia kortów do squasha - od 35 zł, zgodnie z cennikiem (dostępne karnety 
poranne i całodzienne) 
- możliwość wynajęcia hali do siatkówki plażowej przy ul. Olimpijskiej - od 50 zł/godz. 
- możliwość wynajęcia boisk plażowych do gier zespołowych na terenie CRS Ukiel w cenie 
20 zł/godzina, 

 
Kontakt:  
Wypożyczalnia sprzętu sportowego i lodowisko sezonowe (ul. Kapitańska 23): 
tel. 89 527 12 03 wew. 204 
Rezerwacje hali do siatkówki i kortów do squasha: 89 527 12 03 wew.303, 519  567 142. 

 
7. Lodowiska 

CRS Ukiel: 
Czynne: codziennie w godz. 8:00-22:00 (przerwa techniczna w godz. 14:00-15:00); wejścia o 
pełnych godzinach, ostatnie wejście o godz. 21:00. 
Cennik: 10 zł/45 minut (bilet normalny) i 7 zł/45 minut (ulgowy); wypożyczenie łyżew: 10 zł i 7 
zł. 
Karnet na 10 wejść: 90 zł (normalny) i 60 zł (ulgowy). 
 
HWS Urania 
Czynne: codziennie w godz. 9:00-21:00; wejścia o pełnych godzinach, ostatnie wejście o 
20:00. 
PROMOCJA CENOWA: 5 zł/45 minut do godziny 14:00 (od poniedziałku do piątku);  
Cennik: 10zł/45 minut (bilet normalny) i 7 zł/45 minut (ulgowy); wypożyczenie łyżew: 7 zł i 5 
zł. 
Karnet na 10 wejść: 90 zł (normalny) i 60 zł (ulgowy). 
Kontakt: 519 566 332 

 
Ul. Jeziołowicza 4 
Czynne: codziennie w godz. 10:00-22:00; wejścia o pełnych godzinach, ostatnie wejście o 
21:00. 
PROMOCJA CENOWA: 5 zł/45 minut do godziny 14:00 (od poniedziałku do piątku);  
Cennik: 10 zł/45 minut (bilet normalny) i 7 zł/minut (bilet ulgowy) 
Karnet na 10 wejść: 90 zł (normalny) i 60 zł (ulgowy)  
Kontakt: 519 566 682 

 
Wynajęcie lodowiska dla grupy zorganizowanej (do wyboru: CRS Ukiel, HWS Urania lub  ul. 
Jeziołowicza) w cenie 400 zł/godzina. 


