
cennik Pływalnia Miejska

Strona 1

CENNIK PŁYWALNIA MIEJSKA 

WSTĘP NA BASEN 1 godz.+10 min.

Dzień / Czas

Poniedziałek – Piątek 7:00-12:00 - - 5,00 zł - -

Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00 8,00 zł 7,00 zł -

50% zniżki 6,00 zł
Poniedziałek – Piątek 15:00-22:00 10,00 zł 7,00 zł -

Sobota / Niedziela/ Święta 7:00-11:00 10,00 zł 8,00 zł -

Sobota / Niedziela/ Święta 11:00-22:00 12,00 zł 8,00 zł -

Cena za kolejną minutę pobytu 0,20 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,20 zł / 0,15 zł 0,10 zł

WSTĘP NA BASEN 2 godz.+10 min.

Dzień / Czas

Poniedziałek – Piątek 7:00-12:00 - - 10,00 zł - -

Poniedziałek – Piątek 7:00-22:00 15,00 zł 12,00 zł -
50% zniżki 11,00 zł

Sobota / Niedziela/ Święta 7:00-22:00 20,00 zł 14,00 zł -

Cena za kolejną minutę pobytu 0,20 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,20 zł / 0,15 zł 0,10 zł

WSTĘP NA BASEN bilet rodzinny**** 1,5 godz. +10 min.

Dzień / Czas

Cena biletu 2+1 Cena biletu 2+2 Cena biletu 2+3

Poniedziałek – Niedziela 7:00-22:00 24,00 zł 30,00 zł 35,00 zł 20% zniżki

Cena za kolejną minutę pobytu od osoby 0,10 zł

WSTĘP NA BASEN bilet rodzinny**** 2,5 godz.+10 min.

Dzień / Czas

Cena biletu 2+1 Cena biletu 2+2 Cena biletu 2+3

Poniedziałek – Niedziela 7:00-22:00 39,00 zł 48,00 zł 55,00 zł 20% zniżki

Cena za kolejną minutę pobytu od osoby 0,10 zł

WSTĘP DO SAUNY

Rodzaj / Czas Cena biletu

Cena za minutę pobytu w saunach 0,30 zł

Sauna docelowa 1 godz. (bez basenu) 15,00 zł

Sauna docelowa 2 godz. (bez basenu) 20,00 zł

WSTĘP - KARNET BASEN/SAUNA

Rodzaj Cena karnetu

Karnet pływacki 10 wejść po 1,5 godz.***** 100,00 zł 80,00 zł

Karnet uniwersalny 130 pkt.****** 120,00 zł

Karnet basen + sauna 10 wejść po 2 godz. 200,00 zł 160,00 zł

WSTĘP NA ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.67.2017
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 4 kwietnia 2017r.
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Ilość osób / Czas zajęć Cena

165,00 zł

270,00 zł

320,00 zł

540,00 zł

125,00 zł

80,00 zł
Udostępnienie niecki sportowej (6 torów) na zawody – 1 godz. 600,00 zł

16,00 zł

100,00 zł

11,00 zł

Opłata za kolejną minutę pobytu na podstawie karnetu instruktorskiego 0,15/min.
WSTĘP NA ZAJĘCIA AQUA AEROBIK

Rodzaj Cena

Jednorazowy wstęp na zajęcia (1 godz. +10 min.) 12,00 zł

Karnet aqua aerobik 10 x 1 godz. zajęć 100,00 zł
Cena za kolejną minutę pobytu 0,20 zł

SALA FITNESS

Rodzaj Cena

Wynajem sali  fitness (1 godz.) 50,00 zł

Wynajem 2/3 sali  fitness (1 godz.) 35,00 zł

Wynajem 1/3 sali  fitness (1 godz.) 20,00 zł

ŚCIANKA WSPINACZKOWA

Rodzaj Cena

Jednorazowy wstęp od osoby 4,00 zł

INNE

Rodzaj Opłata

Kaucja / opłata za kartę magnetyczną 10,00 zł

50,00 zł

TELEBIM UDOSTĘPNIENIE POW. REKLAMOWEJ

Długość kampanii Długość spotu

15 dni 300,00 zł 250,00 zł
20 s.-30 s.

30 dni 500,00 zł 400,00 zł

** Bilet +65 dla osób od 65 roku życia za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem.

Wstęp na zajęcia nauki pływania – szkolna grupa zorganizowana z opiekunem do 
15 osób, zajęcia 45 min. z jednym instruktorem

Wstęp na zajęcia nauki pływania – szkolna grupa zorganizowana z opiekunem do 
15 osób, zajęcia 90 min. z jednym instruktorem

Wstęp na zajęcia nauki pływania – szkolna grupa zorganizowana z opiekunem od 
15 do 30 osób, zajęcia 45 min. z dwoma instruktorami

Wstęp na zajęcia nauki pływania – szkolna grupa zorganizowana z opiekunem od 
15 do 30 osób, zajęcia 90 min. z dwoma instruktorami
Udostępnienie jednego toru w niecce sportowej – 45 min. max. 10 osób wraz ze 
wstępem
Udostępnienie jednego toru w niecce do nauki pływania – 45 min. max. 8 osób 
wraz ze wstępem

Bilet instruktorski 1 godz. (wstęp na basen z możliwością prowadzenia 
indywidualnych zajęć nauki i doskonalenia pływania)

****** Karnet instruktorski imienny (wartościowy – 100 pkt.) ważny tylko dla 
jednej osoby z dokumentem tożsamości. Karnet ważny 1 miesiące od daty 
zakupu lub do wyczerpania środków

Opłata za wstęp na halę basenową na podstawie karnetu instruktorskiego za 
pierwszą godzinę

Opłata za zgubiony transponder kodujący (tzw. 
zegarek)

Częstotliwość 
emisji co 10 
min.

Częstotliwość 
emisji co 20 min.

* Bilet ulgowy dla dzieci od 3 roku życia, młodzieży szkolnej, studentów studiów dziennych do 26 roku życia, osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów 
za okazaniem ważnej legitymacji.
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*** Bilet grupowy dla min.15 dzieci i młodzieży do 15 roku życia lub ukończenia gimnazjum, w tym 1 opiekun w cenie pobytu grupy

**** Bilet rodzinny = maksymalnie 2 bilety normalne + maksymalnie 3 bilety ulgowe.

Dzieci do 3 roku życia wstęp w ramach biletu dla osoby dorosłej.

Czas pobytu na hali basenowej naliczany jest od wydania do zwrotu transpondera kodującego. 

Opłata za zdeklarowany czas pobytu nie podlega zwrotowi.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 8%, PKWiU: 93.11.10.0. Zniżek i promocji nie można łączyć.

Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją postanowień regulaminów obiektu.

***** Karnet pływacki (ilościowy) imienny ważny tylko dla jednej osoby z dokumentem tożsamości. Karnet ważny 3 miesiące od daty zakupu lub do 
wykorzystania ilości wejść.

****** Karnet uniwersalny (wartościowy – 130 pkt.) na okaziciela umożliwia rozliczenie wszystkich usług. Karnet ważny 3 miesiące od daty zakupu lub do 
wyczerpania środków.

****** Karnet instruktorski imienny ważny tylko dla jednej osoby z dokumentem tożsamości. Karnet ważny 1 miesiące od daty zakupu lub do wyczerpania 
środków.

Osobom posiadającym Nowotarską Kartę Dużej Rodziny (NKDR) przysługuje: 50% zniżki od ceny biletów indywidualnych lub 20% zniżki od ceny biletów 
rodzinnych.
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