
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 653/2017 
Burmistrza Krapkowic 
z dnia 12 kwietnia 2017 r. 

CENNIK 

Cennik 70 minut pobytu w strefie naliczania czasowego 

Dzień/godzina Cena biletu 
normalnego  

Cena biletu 
ulgowego* 

Cena biletu 
zniżkowego**  

Cena biletu 
rodzinnego***  

Cena biletu 

grupowego****   

poniedziałek-piątek 

6.00-15.00 
8zł 6zł 5zł 

7,20zł -rodzic 

5,40zł-dziecko 

7,20zł-opiekun 

5,40zł-dziecko 

poniedziałek-piątek 

15.00-22.00 
12zł 10zł 5zł 

10,80zł-rodzic 

9,00zł-dziecko 

10,80zł-opiekun 

9,00zł-dziecko   

sobota 

6.00- 22.00 

niedziela, święta 

8.00-22.00 

12zł 10zł 5zł 
10,80zł-rodzic 

9,00zł-dziecko 

10,80zł-opiekun 

9,00zł-dziecko 

Opłata za kolejną minutę naliczana proporcjonalnie do ceny biletu 

Objaśnienia: 
* Bilet ulgowy – przysługuje dzieciom, młodzieży i studentom do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej. 
** Bilet zni żkowy – przysługuje osobie niepełnosprawnej po okazaniu legitymacji. 
*** Bilet rodzinny  – przysługuje dla rodziców lub opiekunów prawnych i min. jednego dziecka oraz dla jednego z rodziców lub opiekunów prawnych i min. 
dwójki dzieci; dzieci do lat 4 (pod opieką osoby dorosłej) – wejście bezpłatne. 
**** Bilet grupowy  – obowiązuje dla grup zorganizowanych – minimum 30 osób. 

10% rabatu – dla osób korzystających z przewozów PKS na Pływalnię. 



KARNETY  

Wartość karnetu Cena brutto Termin ważności 

50 zł 47 zł 180 dni 

100 zł 91 zł 180 dni 

200 zł 176 zł 180 dni 

350 zł 294 zł 365 dni 

500 zł 400 zł 365 dni 

Po doładowaniu karnetu w terminie ważności, niewykorzystana kwota przechodzi na kolejny okres.                                                                                           
Przy zakupie karnetu doliczana jest opłata za kaucję w wysokości 10 zł , która zwracana jest po oddaniu nieuszkodzonego karnetu. 

KARTY PODARUNKOWE  

Wartość karty podarunkowej Cena brutto Termin ważności 

50 zł 50 zł 180 dni 

100 zł 100 zł 365 dni 

WSTĘP NA SAUNĘ ( dodatkowo płatny ) 

Dzień/ godz. OPŁATA ZA MINUT Ę 

poniedziałek                    15.00-22.00 

0,15 zł wtorek - piątek              11.00 - 22.00 

sobota, niedziela, święta   8.00-22.00 

  

 

 



INNE USŁUGI ŚWIADCZONE NA PŁYWALNI: 

Lp. Przedmiot usługi Jednostka Cena brutto 

1 Wynajem całego obiektu 60 minut 800,00 zł 

2 Wynajem basenu rekreacyjnego 60 minut 200,00 zł 

3 Wynajem jednego toru pływackiego 60 minut 100,00 zł 

W naszych kasach honorujemy karty płatnicze: *VISA, *VISA Electron, *MasterCard, *MasterCard Electronic, *Maestro.  

Akceptujemy karty:  

      

 

          

Karta MultiSport Plus wstęp jednorazowy, upoważnia do korzystania z basenu – 90 minut, w tym sauny – 30 minut.  

Karta MultiSport Kids wstęp jednorazowy, upoważnia do korzystania z basenu – 90 minut. 

Po przekroczeniu ww. czasu przebywania naliczane są opłaty zgodnie z cennikiem pływalni. 

Dla Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Krapkowice dostępny jest program zniżek. 



PROMOCJE: 

Lp. Rodzaj promocji Dni obowiązywania Godziny obowiązywania Cena biletu 

wstępu 

Grupa docelowa 

1. Godzina dla Seniora Poniedziałek   7:00 – 11:00*  

2,- zł/godz. 

 

Osoby w wieku 60 lat            

i więcej z terenu Gminy 

Krapkowice po okazaniu 

dowodu tożsamości 

Piątek 14:00 – 16:00* 

Poniedziałek     6:00 – 7:00 

11:00 – 22:00 

 

 

50%   ceny 

obowiązującej 

Wtorek-czwartek   6:00 – 22:00 

Piątek   6:00 – 14:00 

16:00 – 22:00 

Sobota,  

niedziela i święta 

  6:00 – 22:00 

  8:00 – 22:00 

2. Seniorzy Poniedziałek-Sobota  

niedziela i święta 

  6:00 – 22:00 

  8:00 – 22:00 

20% ceny 

obowiązującej 

Spoza terenu Gminy 

Krapkowice, po okazaniu  

Opolskiej Karty Rodziny i 

Seniora oraz dowodu 

tożsamości 

3. Rodziny wielodzietne 

( z terenu Gminy Krapkowice ) 

Poniedziałek-Sobota  

niedziela i święta 

  6:00 – 22:00 

  8:00 – 22:00 

 

 

50%   ceny 

obowiązującej 

Osoby z terenu Gminy 

Krapkowice, 

posiadające 

Kartę Dużej Rodziny 

wydaną przez OPS w 

Krapkowicach, po okazaniu 

dowodu tożsamości 

4. Rodziny wielodzietne Poniedziałek-Sobota  

niedziela i święta 

  6:00 – 22:00 

  8:00 – 22:00 

 

Dzieci – 20%, 

dorośli – 10% ceny 

obowiązującej 

Spoza terenu Gminy 

Krapkowice, 

po okazaniu  

Karty Dużej Rodziny  

i dowodu tożsamości 

5. Osoby niepełnosprawne do 18 

roku życia 

Poniedziałek-piątek   6:00 – 14:00   

1,- zł/godz. 

Osoby posiadające 

orzeczenie o 

niepełnosprawności 

*wejście ze zniżką obowiązuje do godz. 10:00 w poniedziałek oraz do godz. 15:00 w piątek 


