
 podmioty gospodarcze i osoby

 fizyczne
50,00 zł 50,00 zł

 podmioty gospodarcze i osoby

 fizyczne
70,00 zł 70,00 zł

w okresie wakacji letnich (od poniedziałku do niedzieli)

 szkoły, stowarzyszenia 

 i organizatorzy zorganizowanego 

 wypoczynku

bez opłat 20,00 zł

soboty, niedziele i święta

 szkoły, stowarzyszenia 50,00 zł 70,00 zł

 najem 1 toru na dużym basenie

 lub 1/3 brodzika
do godziny 16:00 od godziny 16:00

od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt

 szkoły, stowarzyszenia bez opłat 50,00 zł

3. Najem torów na krytej pływalni - 60 min
 Możliwość najmu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w OSiR Kęty. Niezależnie pobierane są

 właściwe opłaty za wstęp od uczestników zajęć. Po pierwszej godzinie opłata naliczana jest

 proporcjonalnie co 30 min.

od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt

 najem hali basenowej 400,00 zł 600,00 zł

soboty, niedziele i święta

 podmioty gospodarcze i osoby

 fizyczne
50,00 zł 70,00 zł

od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt

 pierwsze 70 min 11,00 zł 13,00 zł 9,00 zł 17,00 zł 18,00 zł 8,00 zł

 najem hali basenowej 600,00 zł 600,00 zł

 każdy następny rozpoczęty kwadrans 3,50 zł 2,25 zł 4,75 zł 2,00 zł

2.  Najem hali basenowej - 60 min
 Możliwość najmu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z OSiR Kęty.

do godziny 16:00 od godziny 16:00

2,00 zł

soboty, niedziele i święta

 pierwsza godzina

1. Ceny podstawowe za korzystanie z krytej pływalni

 Wstępy indywidualne
wstęp normalny

wstęp

ulgowy

wstęp rodzinny
opiekun + dziecko każde 

następne 

dziecko

do godziny 

16:00

od godziny 

16:00

do godziny 

16:00

od godziny 

16:00

14,00 zł 9,00 zł 19,00 zł 8,00 zł

 każdy następny rozpoczęty kwadrans 2,75 zł 3,25 zł 2,25 zł 4,25 zł 4,50 zł

 pierwsza godzina 8,00 zł 9,00 zł

 każdy następny rozpoczęty kwadrans 2,00 zł 2,25 zł

 Wstępy dla grup

 zorganizowanych
 (Po wcześniejszej rezerwacji)

do godziny 16:00 od godziny 16:00



7. Grota solna

powyżej 7 500,00 zł do 10 000,00 zł włącznie
powyżej 10 000,00 zł

5%
10%
15%
20%

wydanie karnetu 

magnetycznego
10,00 zł

10. Zakup większej ilości karnetów
W przypadku jednorazowego zakupu karnetów na kwotę przekraczającą 2500,00 zł brutto przysługują następujące 

rabaty od końcowej ceny zakupu:

Wartość zakupu karnetów. Rabat
powyżej 2 500,00 zł do 5 000,00 zł włącznie
powyżej 5 000,00 zł do 7 500,00 zł włącznie

8. Karnety z rabatem na usługi
 basen, sauna - 10% rabatu na usługi 50,00 zł

 basen, sauna - 15% rabatu na usługi 100,00 zł

50,00 zł

10,00 zł

9. Opłaty dodatkowe
 zgubienie paska do szatni

 wydanie duplikatu

 karnetu

 basen, sauna - 20% rabatu na usługi 150,00 zł

UlgowyNormalny

Rodzinny
każde 

następne 

dziecko

7,00 zł10,00 zł 15,00 zł

 rezerwacja całej groty

 seans jednorazowy

Wstęp rodzic + 

dziecko

50,00 zł

3,00 zł

6. Zajęcia ruchowe w wodzie (45 min zajęć z instruktorem)
Aqua Aerobic Gimnastyka dla Seniora

 od jednej osoby za zajęcia 

   

12,00 zł + bilet 

wstępu na basen
12,00 zł ze wstępem na basen

 pierwsze 35 minut
12,00 zł 

(+ bilet wstępu na basen)

 każda następna rozpoczęta minuta 0,40 zł

 2 kursantów 24,00 zł 24,00 zł

5. Ceny podstawowe za korzystanie z SAUNY oraz ŁAŹNI PAROWEJ
Wstępy indywidualne

 2 kursantów 24,00 zł 32,00 zł

soboty, niedziele i święta

 1 kursant 14,00 zł 14,00 zł

 zajęcia na 1 torze na dużym

 basenie lub na 1/3 brodzika
do godziny 16:00 od godziny 16:00

od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt

 1 kursant 14,00 zł 20,00 zł

4. Bilet instruktorski - 60 min.
 Możliwość najmu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w OSiR Kęty. Niezależnie pobierane są

 właściwe opłaty za wstęp od uczestników zajęć. Po pierwszej godzinie opłata naliczana jest

 proporcjonalnie co 30 min.


