
Załącznik  

do Uchwały Nr XII/57/2019 

Rady Gminy Nieporęt 

          z dnia 29 sierpnia 2019 r.  

 

Cennik za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym 

 

1. Ceny biletów jednorazowych za godzinę korzystania z pływalni: 

L.p. 
Dni 

tygodnia 
Godzina 

Cena biletu indywidualnego 

Normalny Ulgowy 
Senior 

65+ 

Nieporęc

-ki bilet  

bez 

barier 

Nieporęcka Karta 

Rodziny 3+ Wakacy-

jny 
Normalny Ulgowy 

1. 
Poniedziałek

-piątek 

6:00-

17:00 
14,00 zł 10,00 zł 8,00 zł 1,00 zł 7,00 zł 5,00 zł 8,00 zł 

2. 
Poniedziałek

-piątek 

17:00-

22:00 
16,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 1,00 zł 8,00 zł 6,00 zł - 

3. 

Sobota, 

Niedziela 

 i Święta 

8:00-

14:00 
16,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 1,00 zł 8,00 zł 6,00 zł - 

4. 

Sobota, 

Niedziela 

i Święta 

14:00-

22:00 
18,00 zł 14,00 zł 14,00 zł 1,00 zł 9,00 zł 7,00 zł - 

 

1.1 Bilet jednorazowy za godzinę, uprawnia do korzystania z pływalni przez 60 minut z zastrzeżeniem, 

że w przypadku korzystania z pływalni powyżej 60 minut cena biletu wzrasta proporcjonalnie                          

za każdą kolejną rozpoczętą minutę. 

1.2. Z pływalni korzystają bezpłatnie: 

1) dzieci do lat 4; 

2) jeden opiekun osób niepełnoletnich dla grupy od 15 osób. 

1.3. Bilet normalny przysługuje osobom dorosłym. 

1.4. Bilet ulgowy przysługuje: 

1) dzieciom powyżej 4 lat oraz młodzieży szkolnej i studentom do lat 25 za okazaniem ważnej 

legitymacji szkolnej lub studenckiej; 

2) osobom niepełnosprawnym za okazaniem ważnej legitymacji rencisty lub ważnego orzeczenia 

o niepełnosprawności zamieszkałym poza Gminą Nieporęt; 

3) jednemu opiekunowi osoby z niepełnosprawnością; 

1.5. Bilet Nieporęcka Karta Rodziny 3+ przysługuje osobom legitymującym się Nieporęcką Kartą 

Rodziny 3+ przyznaną na podstawie uchwały Nr XLVIII/108/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia         

12 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+” (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2013 r. poz. 13371, zm. z 2015 r. poz. 3764). 

1.6. Nieporęcki bilet bez barier przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Nieporęt                              

i legitymującym się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności i za okazaniem dowodu 

tożsamości. 

1.7. Bilet Senior 65+ przysługuje osobom powyżej 65 roku życia 

1.8.Bilet wakacyjny dostępny jest w czasie przerwy w roku szkolnym w województwie mazowieckim 

dla dzieci do 16 lat. 
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2. Ceny biletów jednorazowych rodzinnych za godzinę korzystania z pływalni: 

L.p. Dni tygodnia Godzina 
Cena biletu rodzinnego 

1+1 2+1,1+2 2+2,1+3 2+3,1+4 

1. 
Poniedziałek-

piątek 
15:00-17:00 20,00 zł 28,00 zł 36,00 zł 44,00 zł 

2. 
Poniedziałek-

piątek 
17:00-22:00 24,00 zł 33,00 zł 43,00 zł 46,00 zł 

3. 
Sobota, Niedziela  

i Święta 
8:00-14:00 24,00 zł 33,00 zł 43,00 zł 46,00 zł 

4. 
Sobota, Niedziela 

 i Święta 
14:00-22:00 26,00 zł 36,00 zł 46,00 zł 55,00 zł 

z zastrzeżeniem ulg i zwolnień, o których mowa w pkt od 1a do 1h. 

 

2.1. Bilet rodzinny przysługuje rodzicom lub opiekunom (maksymalnie 2 opiekunów) z dziećmi                            

do lat 16. 

2.2. Bilet rodzinny w okresie przerwy w roku szkolnym w województwie mazowieckim dostępny jest 

w godzinach otwarcia pływalni. 

 

3. Ceny ryczałtowe biletów „OPEN”: 

L.p. Dni tygodnia Godzina 

Cena biletu jednorazowego 

- OPEN 

Normalny Ulgowy 

1. Poniedziałek-piątek 6:00-17:00 35,00 zł 25,00 zł 

2. Poniedziałek-piątek 17:00-22:00 40,00 zł 30,00 zł 

3. 
Sobota, Niedziela 

i Święta 
8:00-14:00 40,00 zł 30,00 zł 

4. 
Sobota, Niedziela 

i Święta 
14:00-22:00 45,00 zł 35,00 zł 

z zastrzeżeniem ulg i zwolnień, o których mowa w pkt od 1a do 1h. 

 

3.1. Bilet jednorazowy za cenę ryczałtową – „OPEN”, uprawnia do nieograniczonego korzystania                           

z pływalni, z wyłączeniem możliwości wyjścia i powtórnego wejścia na pływalnię. 

 

4. Ceny biletów jednorazowych za godzinę korzystania z pływalni dla grup od 15 osób: 

L.p. Dni tygodnia Godzina 

Cena biletu za osobę w grupie 

od 15 osób 

Normalny Ulgowy 

1. Poniedziałek-piątek 6:00-17:00 12,00 zł 8,50 zł 

2. Poniedziałek-piątek 17:00-22:00 14,00 zł 10,00 zł 

3. Sobota, Niedziela i Święta 8:00-14:00 14,00 zł 10,00 zł 

4. Sobota, Niedziela i Święta 14:00-22:00 16,00 zł 12,00 zł 

z zastrzeżeniem ulg i zwolnień, o których mowa w pkt od 1a do 1h. 

 

4.1. Wejście dla grup zorganizowanych tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownictwem 

pływalni. 
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5. Ceny karnetów czasowych dla klientów indywidualnych: 

L.p. 
Ważność 

karnetu 
Cena Wartość do wykorzystania 

1. 1 miesiąc 50,00 zł 55,00 zł 

2. 2 miesiące 100,00 zł 115,00 zł 

3. 3 miesiące 150,00 zł 180,00 zł 

4. 6 miesięcy 250,00 zł 310,00 zł 

5. 12 miesięcy 500,00 zł 640,00 zł 

z zastrzeżeniem ulg i zwolnień, o których mowa w pkt od 1a do 1h. 

 

5.1. Cena wydania każdego karnetu wynosi 12,00 zł i doliczana jest do ceny karnetu. 

5.2. Karnet czasowy, rozliczany jest minutowo według aktualnie obowiązującego cennika.  

5.3. Wartość niewykorzystania w okresie ważności karnetu, nie podlega zwrotowi i wykorzystaniu                       

w okresie późniejszym.  

 

6. Ceny biletu instruktorskiego: 
L.p. Dzień tygodnia i godzina Cena biletu 60 minut 

1. 
W dniach i godzinach wyznaczonych 

przez Dyrekcję pływalni. 
22,00 zł 

6.1.Bilet instruktorski przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie 

prowadzenia nauki i doskonalenia pływania oraz zajęć rehabilitacyjnych i korekcyjnych                                    

po przedłożeniu do Dyrekcji pływalni kopii uprawnień w tym zakresie. 

6.2. Bilet instruktorski, uprawnia do prowadzenia zajęć na pływalni maksymalnie z 2 osobami przez 

60 minut z zastrzeżeniem, że w przypadku korzystania z pływalni powyżej 60 minut cena biletu 

wzrasta proporcjonalnie za każdą kolejną rozpoczętą minutę. 

6.3. Nieprzestrzeganie dni i godzin wyznaczonych przez Dyrekcję pływalni będzie skutkowało 

zakazem prowadzenia indywidualnej nauki pływania. 

 

7. Ceny wynajmu torów do nauki pływania: 

L.p. Rodzaj torów Cena torów 60 minut 

1. Wynajem toru nr 1 i 6  na basenie sportowym 150,00 zł 

2. Wynajem toru nr 2,3,4 i 5  na basenie sportowym 120,00 zł 

3. Wynajem 1/3  części rekreacji do nauki pływania 150,00 zł 

 

8. Ceny wynajmu powierzchni reklamowej w holu kasowym: 

L.p. Rodzaj reklamy 

Ceny udostępnienia powierzchni 

reklamowej w holu kasowym 

za 1 miesiąc 

1. ulotki A6, wizytówki – 50 szt. 10,00 zł 

2. roll – up, stojak 150,00 zł 

3. plakat - format A2 45,00 zł 

4. plakat -format A3 30,00 zł 

5. plakat -format A4 15,00 zł 

6. plakat -format A5 10,00 zł 
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9. Ceny wynajmu powierzchni reklamowej na hali pływalni: 

L.p. Rodzaj reklamy 

Ceny udostępnienia powierzchni 

reklamowej na hali pływalni 

za 1 miesiąc 

1. baner 1m2 60,00 zł 

 

10. Ceny określone w cenniku są cenami brutto.  
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