CENNIK - PŁYWALNIA „WODNIK”, przy ul. Gen. R. Abrahama 10
USŁUGI - pływalnia
POZYCJA
CENNIKA

CENA
BRUTTO

NAZWA USŁUGI

W 1 Wstęp 1h – pływanie

16 zł

STAWKA
PODATKU
VAT

CENA
NETTO

KWOTA
PODATKU
VAT

OPIS USŁUGI

Pływanie rekreacyjne. Wstęp z dostępem do strefy odnowy biologicznej - koszt dostępu zgodnie z pozycją
cennika numer W32. Cena obowiązuje codziennie w godzinach otwarcia.

8

Pływanie rekreacyjne. Wstęp bez dostępu do strefy odnowy biologicznej. Cena obowiązuje codziennie w
godzinach otwarcia. Uprawnieni: dzieci i młodzież ucząca się w wieku do 26 lat, renciści i emeryci.

W 2 Wstęp ulgowy 1h– pływanie

11 zł

8

Wstęp bez ograniczenia czasu
W 3 pobytu – pływanie

22 zł

8

Pływanie rekreacyjne. Wstęp bez dostępu do strefy odnowy biologicznej. Cena obowiązuje codziennie w
godzinach otwarcia.

8

Pływanie rekreacyjne. Wstęp bez dostępu do strefy odnowy biologicznej. Cena obowiązuje codziennie w
godzinach otwarcia. Uprawnieni: dzieci i młodzież ucząca się w wieku do 26 lat, renciści, emeryci i osoby
niepełnosprawne.

8

Cena i ważność karnetu uzależniona jest od ilości zajęć zgodnie z harmonogramem. Zajęcia odbywają się
raz w tygodniu w grupach 15-to osobowych. Karnet z dostępem do strefy odnowy biologicznej - koszt
dostępu zgodnie z pozycją cennika numer W32.
Czas zajęć wynosi 30 minut + 30 minut w strefie płatnej

Wstęp ulgowy bez ograniczenia
W 4 czasu pobytu – pływanie

W 9 Karnet – nauka pływania

W 10 Karnet ulgowy – nauka pływania

W 11 Wstęp – Aqua aerobik

W 12 Karnet – Aqua aerobik

Wstęp - dzieci do lat 7 – nauka
W 13 pływania

18 zł
za jedne
zajęcia od
osoby
za jedne
zajęcia od
osoby
za jedne
zajęcia od
osoby
za jedne
zajęcia od
osoby
za jedne
zajęcia od
osoby

20 zł

18 zł

30 zł

25 zł

25 zł

Cena i ważność karnetu uzależniona jest od ilości zajęć zgodnie z harmonogramem. Zajęcia odbywają się
raz w tygodniu w grupach 15-to osobowych. Karnet bez dostępu do strefy odnowy biologicznej. Czas zajęć
wynosi 30 minut + 30 minut w strefie płatnej. Uprawnieni: dzieci i młodzież ucząca się w wieku do 26 lat

8

Wstęp uprawniający do jednorazowego uczestnictwa w zajęciach. Wstęp z dostępem do strefy odnowy
biologicznej - koszt dostępu zgodnie z pozycją cennika numer W32. Czas zajęć wynosi 30 min+ 45 min w
strefie płatnej.

8

Cena i ważność karnetu uzależniona jest od ilości zajęć zgodnie z harmonogramem. Zajęcia odbywają się
raz w tygodniu w grupach 15-to osobowych. Karnet z dostępem do strefy odnowy biologicznej - koszt
dostępu zgodnie z pozycją cennika numer W32.
Czas zajęć wynosi 30 minut + 45 minut w strefie płatnej

8

Wstęp uprawniający do jednorazowego uczestnictwa. Wstęp bez dostępu do strefy odnowy biologicznej.
Czas zajęć wynosi 30 minut + 45 minut w strefie płatnej. Uprawnieni: dzieci do lat 7 wraz z pełnoletnim
opiekunem.

8
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Karnet - dzieci do lat 7 – nauka
W 14 pływania

za jedne
zajęcia od
osoby

W 15 Wstęp-opieka - nauka pływania

20 zł

10 zł

Cena i ważność karnetu uzależniona jest od ilości zajęć zgodnie z harmonogramem. Zajęcia odbywają się
raz w tygodniu w grupach 15-to osobowych. Karnet bez dostępu do strefy odnowy biologicznej. Czas zajęć
wynosi 30 minut + 45 minut w strefie płatnej. Uprawnieni: dzieci do lat 7 wraz z pełnoletnim opiekunem.

8

Wstęp może wykupić tylko jedna osoba towarzysząca rodzicowi z dzieckiem podczas zajęć z dziećmi do lat
7. Wstęp bez dostępu do strefy odnowy biologicznej. Uprawnia do pobytu 75 minut w strefie płatnej.

8

Cena i ważność karnetu uzależniona jest od ilości zajęć zgodnie z harmonogramem. Zajęcia odbywają się
raz w tygodniu w grupach 15-to osobowych, codziennie od poniedziałku do piątku, do godziny 17:00.
Bez dostępu do strefy odnowy biologicznej. Czas zajęć wynosi: 30 minut + 30 minut rekreacji + 30 minut w
strefie płatnej. Uprawnieni: emeryci i renciści.

za jedne
zajęcia od
osoby
10 zł

W 16 Gimnastyka w wodzie - "Senior"

Gimnastyka w wodzie W 17 "Amazonki"

Karnet – indywidualna nauka
W 18 pływania

Karnet ulgowy – indywidualna
W 19 nauka pływania

za jedne
zajęcia od
osoby

10 zł

168 zł

156 zł

8

8

Zajęcia odbywają się w określonym dniu i godzinie ustalonej wcześniej w recepcji. Karnet z dostępem do
strefy odnowy biologicznej - koszt dostępu zgodnie z pozycją cennika numer W32. Karnet jest ważny
przez 1 miesiąc. 4 zajęcia x 30 min + 30 min. w strefie płatnej.

8

Zajęcia odbywają się w określonym dniu i godzinie ustalonej wcześniej w recepcji. Karnet bez dostępu do
strefy odnowy biologicznej. Karnet jest ważny przez 1 miesiąc. 4 zajęcia x 30 min + 30 min. w strefie
płatnej.Uprawnieni: dzieci i młodzież ucząca się w wieku od 7 do 26 lat, renciści, emeryci i osoby
niepełnosprawne
Zajęcia odbywają się w określonym dniu i godzinie ustalonej wcześniej w recepcji. Wstęp z dostępem do
strefy odnowy biologicznej - koszt dostępu zgodnie z pozycją cennika numer W32. Czas zajęć 30 min. + 30
min. w strefie płatnej.

50 zł

8

W 28 Wstęp grupowy 0,5 h – pływanie

8 zł

8

17 zł

0,74 zł

8

Wstęp – indywidualna nauka
W 20 pływania

W 29 Wstęp firmowy 1h – pływanie

9,26 zł

Cena uzależniona jest od ilości zajeć. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupach 15-to osobowych.
Bez dostępu do strefy odnowy biologicznej. Czas zajeć wynosi 30 minut + 30 minut rekreacji + 30 minut w
strefie płatnej. Zajęcia odbywają się w ramach realizacji programu "Gimnastyka dla Amazonek".
Uprawnieni: kobiety po mastektomii.

8

7,41 zł

15,74 zł

0,59 zł

Grupy od 10 osób z opiekunem. Cena dotyczy 1 osoby. Bez dostępu do strefy odnowy biologicznej.
Uprawnia do pobytu 30 minut w hali basenowej.

1,26 zł

Pływanie rekreacyjne. Wstęp z dostępem do strefy odnowy biologicznej - koszt dostępu zgodnie z pozycją
cennika numer W32. Cena obowiązuje codziennie w godzinach otwarcia. Dotyczy zbiorowej sprzedaży
dla firm.

Wstęp ulgowy firmowy 1h –
W 30 pływanie

12 zł

8

11,11 zł

0,89 zł

Pływanie rekreacyjne. Wstęp bez dostępu do strefy odnowy biologicznej. Cena obowiązuje codziennie w
godzinach otwarcia. Dotyczy zbiorowej sprzedaży dla firm. Uprawnieni: dzieci i młodzież ucząca się w
wieku do 26 lat, renciści, emeryci i osoby niepełnosprawne

Wstęp do strefy odnowy
W 32 biologicznej

5 zł

8

4,63 zł

0,37 zł

Każdorazowe przejście przez bramkę do strefy odnowy biologicznej. Doliczane do usługi zgodnie z
uprawnieniami poszczególnych usług. Płatne przy wyjściu z pływalni.

W 33 Wstęp– pływanie rodzinne

5 zł

8

Pływanie rekreacyjne. Wstęp bez dostępu do strefy odnowy biologicznej. Cena obowiązuje w terminach
realizacji programu. Uprawnieni: rodzina (minimum rodzic z dzieckiem)
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W 35 Dopłata za 1 minutę - pływanie

Gimnastyka w wodzie - program
W 40 "Senior"
Wstęp 1h – pływanie -"Karta
W 41 Młodego Warszawiaka"
Wstęp 1h – pływanie W 42 "Karta Warszawiaka"

za 1
minutę

0,30 zł

Dopłata obowiązuje za przekroczony czas pobytu w strefie płatnej.

8

Cena i ważność karnetu uzależniona jest od ilości zajęć zgodnie z harmonogramem. Zajęcia odbywają się
raz w tygodniu w grupach 15-to osobowych codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 17:00. Bez
dostępu do strefy odnowy biologicznej. Czas zajęć wynosi 30 minut gimnastyki + 30 minut rekreacji + 30
minut w strefie płatnej. Uprawnieni: emeryci i renciści wytypowani w drodze losowania.

za jedne
zajęcia od
osoby
5 zł

9,50 zł

14,00 zł

8
Pływanie rekreacyjne. Wstęp na "Kartę Młodego Warszawiaka" bez dostępu do strefy odnowy biologicznej.
Cena obowiązuje codziennie w godzinach 15-17.

8

Pływanie rekreacyjne. Wstęp na "Kartę Warszawiaka" z dostępem do strefy odnowy biologicznej - koszt
dostępu zgodnie z pozycją cennika numer W32. Cena obowiązuje codziennie w godzinach 15-17.

8

Pływanie rekreacyjne. Karnet z dostępem do strefy odnowy biologicznej - koszt dostępu zgodnie z pozycją
cennika numer W32. Cena obowiązuje codziennie w godzinach otwarcia. Karnet nie jest formą rezerwacji
miejsca na pływalni. W ramach karnetu na pływalnię może wejść jednorazowo do 5 osób.Karnet jest ważny
przez 60 dni, środki niewykorzystane nie podlegają zworotwi. Istnieje możliwość ich przeniesienia na
następny okres rozliczeniowy pod warunkiem, że nowy karnet zostanie wykupiony w terminie ważności
aktualnego, a wartość zgormadzonych środków nie przekroczy wartości nowego karnetu. Karnet uprawnia
do korzystania z obiektu Pływalni Wodnik oraz Pływalni Szuwarek. Środki posiadane na karnecie
rozliczane są minutowo. Cena jednej minuty wynosi w: Pływalni Wodnik 0,24 zł brutto, w Pływalni
Szuwarek: 0,20 zł brutto.

Karnet 60 normalny – pływanie

150 zł

W 43

8

Pływanie rekreacyjne. Karnet bez dostępu do strefy odnowy biologicznej. Cena obowiązuje codziennie w
godzinach otwarcia. Karnet nie jest formą rezerwacji miejsca na pływalni. W ramach karnetu na pływalnię
może wejść jednorazowo 1 osoba. Uprawnieni: dzieci i młodzież ucząca się w wieku do 26 lat, renciści,
emeryci i osoby niepełnosprawne. Karnet jest ważny przez 60 dni, środki niewykorzystane nie podlegają
zworotwi. Istnieje możliwość ich przeniesienia na następny okres rozliczeniowy pod warunkiem, że nowy
karnet zostanie wykupiony w terminie ważności aktualnego, a wartość zgormadzonych środków nie
przekroczy wartości nowego karnetu. Karnet uprawnia do korzystania z obiektu Pływalni Wodnik oraz
Pływalni Szuwarek. Środki posiadane na karnecie rozliczane są minutowo. Cena jednej minuty wynosi w:
Pływalni Wodnik 0,16 zł brutto, w Pływalni Szuwarek: 0,15 zł brutto.

Karnet 60 ulgowy – pływanie

112 zł

W 44

8
Pływanie rekreacyjne. Karnet z dostępem do strefy odnowy biologicznej - koszt dostępu zgodnie z pozycją
cennika numer W32. Cena obowiązuje codziennie w godzinach otwarcia. Karnet nie jest formą rezerwacji
miejsca na pływalni. W ramach karnetu na pływalnię może wejść jednorazowo do 5 osób. Karnet jest
ważny przez 120 dni, środki niewykorzystane nie podlegają zworotwi. Istnieje możliwość ich przeniesienia
na następny okres rozliczeniowy pod warunkiem, że nowy karnet zostanie wykupiony w terminie ważności
aktualnego, a wartość zgormadzonych środków nie przekroczy wartości nowego karnetu. Karnet uprawnia
do korzystania z obiektu Pływalni Wodnik oraz Pływalni Szuwarek. Środki posiadane na karnecie
rozliczane są minutowo. Cena jednej minuty wynosi w: Pływalni Wodnik 0,24 zł brutto, w Pływalni
Szuwarek: 0,20 zł brutto.

Karnet 120 normalny – pływanie

W 45

285 zł

8
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Pływanie rekreacyjne. Karnet bez dostępu do strefy odnowy biologicznej. Cena obowiązuje codziennie w
godzinach otwarcia. Karnet nie jest formą rezerwacji miejsca na pływalni. W ramach karnetu na pływalnię
może wejść jednorazowo 1 osoba. Uprawnieni: dzieci i młodzież ucząca się w wieku do 26 lat, renciści,
emeryci i osoby niepełnosprawne. Karnet jest ważny przez 120 dni, środki niewykorzystane nie podlegają
zworotwi. Istnieje możliwość ich przeniesienia na następny okres rozliczeniowy pod warunkiem, że nowy
karnet zostanie wykupiony w terminie ważności aktualnego, a wartość zgormadzonych środków nie
przekroczy wartości nowego karnetu. Karnet uprawnia do korzystania z obiektu Pływalni Wodnik oraz
Pływalni Szuwarek. Środki posiadane na karnecie rozliczane są minutowo. Cena jednej minuty wynosi w:
Pływalni Wodnik 0,16 zł brutto, w Pływalni Szuwarek: 0,15 zł brutto.

Karnet 120 ulgowy – pływanie

213 zł

W 46

8
Pływanie rekreacyjne.Karnet z dostępem do strefy odnowy biologicznej - koszt dostępu zgodnie z pozycją
cennika numer W32. Cena obowiązuje codziennie w godzinach otwarcia. Karnet nie jest formą rezerwacji
miejsca na pływalni. W ramach karnetu na pływalnię może wejść jednorazowo do 5 osób. Karnet jest
ważny przez 180 dni, środki niewykorzystane nie podlegają zworotwi. Istnieje możliwość ich przeniesienia
na następny okres rozliczeniowy pod warunkiem, że nowy karnet zostanie wykupiony w terminie ważności
aktualnego, a wartość zgormadzonych środków nie przekroczy wartości nowego karnetu. Karnet uprawnia
do korzystania z obiektu Pływalni Wodnik oraz Pływalni Szuwarek.Środki posiadane na karnecie
rozliczane są minutowo. Cena jednej minuty wynosi w: Pływalni Wodnik 0,24 zł brutto, w Pływalni
Szuwarek: 0,20 zł brutto.

Karnet 180 normalny – pływanie

405 zł

W 47

8
Pływanie rekreacyjne. Karnet bez dostępu do strefy odnowy biologicznej. Cena obowiązuje codziennie w
godzinach otwarcia. Karnet nie jest formą rezerwacji miejsca na pływalni. W ramach karnetu na pływalnię
może wejść jednorazowo 1 osoba. Uprawnieni: dzieci i młodzież ucząca się w wieku do 26 lat, renciści,
emeryci i osoby niepełnosprawne. Karnet jest ważny przez 180 dni, środki niewykorzystane nie podlegają
zworotwi. Istnieje możliwość ich przeniesienia na następny okres rozliczeniowy pod warunkiem, że nowy
karnet zostanie wykupiony w terminie ważności aktualnego, a wartość zgormadzonych środków nie
przekroczy wartości nowego karnetu. Karnet uprawnia do korzystania z obiektu Pływalni Wodnik oraz
Pływalni Szuwarek. Środki posiadane na karnecie rozliczane są minutowo. Cena jednej minuty wynosi w:
Pływalni Wodnik 0,16 zł brutto, w Pływalni Szuwarek: 0,15 zł brutto.

Karnet 180 ulgowy – pływanie

303 zł

W 48

8

Wstęp niepełnosprawni 1h pływanie
W 50

Pływanie rekreacyjne. 60 minut + 60 minut w strefie płatnej. Wstęp bez dostępu do strefy odnowy
biologicznej. Cena obowiązuje codziennie w godzinach otwarcia. Uprawnieni: osoby niepełnosprawne.
11 zł

8
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Dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Pływanie rekreacyjne. Cena obowiązuje codziennie w godzinach
otwarcia. Karnet nie jest formą rezerwacji miejsca na pływalni. W ramach karnetu na pływalnię może wejść
jednorazowo cała rodzina (przy czym każda osoba musi wylegitymować się kartą dużej rodziny). Karnet
jest ważny przez 60 dni, środki niewykorzystane nie podlegają zworotwi. Istnieje możliwość ich
przeniesienia na następny okres rozliczeniowy pod warunkiem, że nowy karnet zostanie wykupiony w
terminie ważności aktualnego, a wartość zgormadzonych środków nie przekroczy wartości nowego karnetu.
Karnet uprawnia do korzystania z obiektu Pływalni Wodnik oraz Pływalni Szuwarek. Środki posiadane na
karnecie rozliczane są minutowo. Cena jednej minuty wynosi w: Pływalni Wodnik 0,12 zł brutto, w
Pływalni Szuwarek: 0,10 zł brutto.

Karnet 60 KDR – pływanie

75 zł

W 51

8
Dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Pływanie rekreacyjne. Cena obowiązuje codziennie w godzinach
otwarcia. Karnet nie jest formą rezerwacji miejsca na pływalni. W ramach karnetu na pływalnię może wejść
jednorazowo cała rodzina (przy czym każda osoba musi wylegitymować się kartą dużej rodziny). Karnet
jest ważny przez 120 dni, środki niewykorzystane nie podlegają zworotwi. Istnieje możliwość ich
przeniesienia na następny okres rozliczeniowy pod warunkiem, że nowy karnet zostanie wykupiony w
terminie ważności aktualnego, a wartość zgormadzonych środków nie przekroczy wartości nowego karnetu.
Karnet uprawnia do korzystania z obiektu Pływalni Wodnik oraz Pływalni Szuwarek. Środki posiadane na
karnecie rozliczane są minutowo. Cena jednej minuty wynosi w: Pływalni Wodnik 0,12 zł brutto, w
Pływalni Szuwarek: 0,10 zł brutto.

Karnet 120 KDR - pływanie

142,50 zł

W 52

8
Dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Pływanie rekreacyjne. Cena obowiązuje codziennie w godzinach
otwarcia. Karnet nie jest formą rezerwacji miejsca na pływalni. W ramach karnetu na pływalnię może wejść
jednorazowo cała rodzina (przy czym każda osoba musi wylegitymować się kartą dużej rodziny). Karnet
jest ważny przez 180 dni, środki niewykorzystane nie podlegają zworotwi. Istnieje możliwość ich
przeniesienia na następny okres rozliczeniowy pod warunkiem, że nowy karnet zostanie wykupiony w
terminie ważności aktualnego, a wartość zgormadzonych środków nie przekroczy wartości nowego karnetu.
Karnet uprawnia do korzystania z obiektu Pływalni Wodnik oraz Pływalni Szuwarek.Środki posiadane na
karnecie rozliczane są minutowo. Cena jednej minuty wynosi w: Pływalni Wodnik 0,12 zł brutto, w
Pływalni Szuwarek: 0,10 zł brutto.

Karnet 180 KDR - pływanie

202,50 zł

W 53

8

Dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Pływanie rekreacyjne. Wstęp bez dostępu do strefy odnowy
biologicznej. Cena obowiązuje w terminach realizacji programu.

Wstęp KDR - pływanie rodzinne
W 54

5 zł

8
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USŁUGI dla szkół niepublicznych i organizacji pozarządowych
POZYCJA
CENNIKA

CENA
BRUTTO

NAZWA USŁUGI

STAWKA
PODATKU
VAT

CENA
NETTO

KWOTA
PODATKU
VAT

OPIS USŁUGI

Nauka i doskonalenie pływania dla grupy do 15 osób za jednostkę 30 minutową. Cena obowiązuje od
poniedziałku do piątku w godz. 6.00. - 17.00.
W38A Nauka i doskonalenie pływania

113,40 zł

8

105,00 zł

8,40 zł

Wynajem 1 toru pływalni od poniedziałku do piątku w godz. 6.00. - 17.00 (limit 8 osób na torze).
W71 Wynajem 1 toru

Wynajem części pływackiej
W73 małego basenu

za 0,5 h

55,35 zł

23

45,00 zł

10,35 zł

Wynajem części pływackiej małego basenu od poniedziałku do piątku w godz. 6.00. - 17.00.
za 0,5 h

110,70 zł

23

90,00 zł

20,70 zł

CENA
BRUTTO

STAWKA
PODATKU
VAT

CENA
NETTO

KWOTA
PODATKU
VAT

USŁUGI -fitness
POZYCJA
CENNIKA

NAZWA USŁUGI

OPIS USŁUGI

Uprawnia do jednorazowego udziału w zajęciach fitness. Czas zajęć 55 minut
WF 1 Wstęp– fitness

WF 2 Karnet „1 x tyg.” – fitness

WF 3 Karnet „2 x tyg.” – fitness

20 zł
za jedne
zajęcia od
osoby
za jedne
zajęcia od
osoby

8

18,52 zł

1,48 zł
Cena karnetu uzależniona jest od ilości zajęc. Karnet jest ważny 1 miesiąc.Uprawnia do udziału w zajęciach
fitness jeden raz w tygodniu w ustalonym terminie. Czas zajęć 55 minut

15 zł

8
Cena karnetu uzależniona jest od ilości zajęc. Karnet jest ważny 1 miesiąc.Uprawnia do udziału w zajęciach
fitness dwa razy w tygodniu w ustalonym terminie. Czas zajęć 55 minut

13 zł

8
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WF 4 Karnet „3 x tyg.” – fitness

za jedne
zajęcia od
osoby

Cena karnetu uzależniona jest od ilości zajęc. Karnet jest ważny 1 miesiąc.Uprawnia do udziału w zajęciach
fitness trzy razy w tygodniu w ustalonym terminie. Czas zajęć 55 minut
11 zł

8
Cena karnetu za 5 zajęć od osoby. Karnet jest ważny 1 miesiąc. Uprawnia do udziału w zajęciach fitness w
dowolnym terminie zgodnie z harmonogramem. Czas zajęc 55 minut.

WF 5 Karnet open 5 zajęć - fitness

75 zł

8
Cena karnetu za 10 zajęć od osoby. Karnet jest ważny 1 miesiąc. Uprawnia do udziału w zajęciach fitness w
dowolnym terminie zgodnie z harmonogramem. Czas zajęc 55 minut.

WF 6 Karnet open 10 zajęć - fitness

130 zł

8

USŁUGI - wynajem części obiektów i urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz powierzchni użytkowych
POZYCJA
CENNIKA

CENA
BRUTTO

NAZWA USŁUGI

STAWKA
PODATKU
VAT

CENA
NETTO

KWOTA
PODATKU
VAT

OPIS USŁUGI

Wynajem pływalni na cele sportowo - rekreacyjne duży i mały basen.
W 21 Wynajem - pływalnia

za 1 h

1 200 zł

23

975,61 zł

224,39 zł
Wynajem pływalni na cele inne niż sportowo - rekreacyjne duży i mały basen.

W 22 Wynajem – pływalnia "K"

za 1 h

1 500 zł

23

1 219,51 zł

280,49 zł
Wynajem pływalni na cele sportowo - rekreacyjne duży basen.

W 23 Wynajem - duży basen

za 1 h

540 zł

23

439,02 zł

100,98 zł
Wynajem pływalni na cele inne niż sportowo - rekreacyjne duży basen.

W 24 Wynajem - duży basen "K"

za 1 h

600 zł

23

487,80 zł

112,20 zł
Wynajem pływalni na cele sportowo - rekreacyjne mały basen.

W 25 Wynajem – mały basen

za 1 h

430 zł

23

349,59 zł

80,41 zł
Wynajem pływalni na cele inne niż sportowo - rekreacyjne mały basen.

W 26 Wynajem –mały basen "K"

za 1 h

600 zł

23

487,80 zł

112,20 zł
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Wynajem 1 toru pływalni na cele sportowo - rekreacyjne w godzinach otwarcia (limit 8 osób na torze).
W70 Wynajem 1 toru

za 0,5 h

69 zł

23

56,10 zł

12,90 zł
Wynajem sali fitness. Cena dotyczy 1 godziny i obowiązuje od poniedziałku do piątku od godziny 17.

WF 7 Wynajem sali fitness

za 1 h

110 zł

23

89,43 zł

20,57 zł
Wynajem sali fitness. Cena dotyczy 1 godziny i obowiązuje w godzinach otwarcia w soboty i niedzielę oraz
do godziny 17 w dni powszednie.

WF 8 Wynajem sali fitness "P"

za 1 h

90 zł

23

73,17 zł

16,83 zł

CENA
BRUTTO

STAWKA
PODATKU
VAT

CENA
NETTO

KWOTA
PODATKU
VAT

USŁUGI- pozostałe
POZYCJA
CENNIKA

NAZWA USŁUGI

OPIS USŁUGI

Opłata za zagubienie paska z nośnikiem danych
W 36 Zagubiony pasek

50 zł

23
Opłata za zagubienie numerka do szatni.

W 37 Zgubiony numerek

8 zł

23
Zakup karty abonamentowej (zbliżeniowa karta magnetyczna).

W 49 Karta abonamentowa

5 zł

23

CENA
BRUTTO

STAWKA
PODATKU
VAT

CENA
NETTO

KWOTA
PODATKU
VAT

123,00 zł

23

100,00 zł

23,00 zł

Cena dotyczy 1 m za 1 miesiąc wynajmu powierzchni reklamowej pod baner, wszystkie rodzaje standów,
plakatów w formacie powyżej A4.

24,60 zł

23

20,00 zł

4,60 zł

Cena dotyczy plakatu lub naklejki do formatu A4 za 1 szt za 1 miesiąc

USŁUGI - reklamowe
POZYCJA
CENNIKA

NAZWA USŁUGI

Wynajem powierzchni
OR 1 reklamowej

Ekspozycja plakatu do formatu
OR 2 A4
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OPIS USŁUGI

Wynajem powierzchni
reklamowej pod kasetony i banery
OR 3 podświetlane

Rozdawanie materiałów
OR 4 reklamowych

OR 5 Akcje hostessowe
Wynajem powierzchni
reklamowej emitowanej w
OR 6 monitorach

369,00 zł

23

300,00 zł

69,00 zł

Cena dotyczy wynajmu powierzchni reklamowej pod kasetony i banery podświetlane za 1 m2 za 1 miesiąc

0,12 zł

23

0,10 zł

0,02 zł

Rozdawanie ulotek lub innych materiałów reklamowych i promocyjnych przez pracowników Ośrodka.
Cena dotyczy 1 sztuki

30,75 zł

23

25,00 zł

5,75 zł

Promocja i reklama lub rozdawanie materiałów reklamowych przez osoby wskazane przez zleceniodawcę.
Cena dotyczy 1 godziny

430,50 zł

23

350,00 zł

80,50 zł

Cena dotyczy wynajmu powierzchni reklamowej pod monitor za 1 m2 za 1 miesiąc

CENNIK - Opłat startowych za udział w imprezach sportowo - rekreacyjnych

POZYCJA
CENNIKA

NAZWA USŁUGI

CENA
BRUTTO

STAWKA
PODATKU
VAT

CENA
NETTO

KWOTA
PODATKU
VAT

OPIS USŁUGI

OS 1 Opłata startowa

5,00 zł

8

4,63 zł

0,37 zł

Cena dotyczy opłaty startowej za uczestnictwo w imprezach (zawodach, turniejach) sportowo rekreacyjnych organizowanych w halach sportowych.

OS 2 Opłata startowa

10,00 zł

8

9,26 zł

0,74 zł

Cena dotyczy opłaty startowej za uczestnictwo w imprezach (zawodach, turniejach) sportowo rekreacyjnych organizowanych w pływalniach.
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