
KRYTA PŁYWALNIA AQUA PLANT 

CENNIK – BILETY WSTĘPU   
 

        

NORMALNY -  14,00 zł za godz./ od osoby 

ULGOWY -  8,00 zł za godz./ od osoby do 19 roku życia 

ULGOWY -  10,00 zł za godz./ od osoby (uczniowie i studenci do 24 roku 

życia; emeryci i renciści powyżej 60 roku życia osoby z orzeczonym 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) 

ULGOWY -  1,50 zł za godz./ od dziecka do 3 roku życia 

RODZINNY - 9,00 zł za godzinę od osoby (minimum 3 osoby – pełnoletni 

opiekun lub opiekunowie wraz z dzieckiem (dziećmi) do 19 roku życia 
za okazaniem dokumentu tożsamości) 

INSTRUKTORSKI -  25,00 zł  za godz./ od osoby (uprawniający do udziału w zajęciach 

ruchowych w wodzie) 
  



KRYTA PŁYWALNIA AQUA PLANT 

CENNIK  
 
 
 

KARTY STAŁEGO KLIENTA 
czas do wykorzystania karnetu – 6 miesięcy 

 
 

Karta o wartości 50,00 zł - 45,00 zł  

Karta o wartości 100,00 zł - 85,00 zł  

Zakup karty bezzwrotnej - 20,00 zł 

 

Zagubienie lub zniszczenie paska basenowego - 50,00 zł 
 



KRYTA PŁYWALNIA AQUA PLANT 

CENNIK  

 

SZKOŁA PŁYWANIA MOSIR MIKOŁÓW 
 

        

Zajęcia indywidualne jednoosobowe - 48,00 zł za 45 minut od osoby 

Zajęcia grupowe dwuosobowe   - 42,00 zł za 45 minut od osoby 

Zajęcia grupowe trzyosobowe - 36,00 zł za 45 minut od osoby 

Zajęcia grupowe od 4 do 15 osób - 120,00 zł za 45 minut od grupy 

  



 

KRYTA PŁYWALNIA  

AQUA PLANT 

CENNIK – INFORMACJA 

 

 

 

1.Opłata za wstęp upoważnia do korzystania z sauny   suchej, sauny mokrej, 

zjeżdżalni oraz innych urządzeń wodnych. 

2. Czas pobytu na pływalni w strefie płatnej jest naliczany od momentu 

przejścia przez bramki „wejście” do momentu zdania paska basenowego   

w kasie. 

3. Do pierwszej godziny dolicza się darmowe 10 minut na przebranie się 

i rozliczenie pobytu w strefie płatnej. 

4.Czas pobytu w strefie płatnej po przekroczeniu pierwszych 70 minut 

rozliczany jest co 6 minut proporcjonalnie do wysokości opłaty za wstęp. 

 


