
Cennik pływalni CRS Bielany 

przy ul. CONRADA 6 i ul. LINDEGO 20 

Obowiązujący od dnia 16.06.2021 r. 

 

WEJŚCIA JEDNORAZOWE  (kwoty brutto) 

TYP BILETU 60 MINUT 30 MINUT 
OPŁATA ZA 

PRZEKROCZENIE CZASU 

NORMALNY  14 zł 7 zł 0,23 zł /minuta 

ULGOWY 9 zł 4,50 zł 0,15 zł /minuta  

 * Bilet dla posiadaczy „Karty Młodego Warszawiaka” 7 zł 3,50 zł 0,12 zł /minuta  

**Bilet dla posiadaczy „Karty Warszawiaka” 12 zł 6 zł 0,20 zł /minuta  

***Bilet dla posiadaczy „Karty Dużej Rodziny” 5 zł 2,50 zł 0,08 zł /minuta 

**** Bilet dla weterana lub weterana poszkodowanego 

 

bezpłatny 

 

Poranny normalny (6:00-7:00) 10 zł 5 zł 0,17 zł / minuta 

Poranny ulgowy 7 zł 3,50 zł 0,12 zł / minuta 

Dzieci do 4 lat bezpłatnie 

Opiekun dziecka do 7 lat 10 zł 5 zł 0,17 zł / minuta 

Rodzinny sobota – niedziela (1 dziecko do 18 roku 

życia i 1 opiekun pełnoletni) 

10 zł 5 zł 0,17 zł / minuta 

7 zł 3,50 zł 0,12 zł / minuta 

Sauna – dotyczy CRS Bielany przy ul. Conrada 6 18 zł 9 zł 0,30 zł / minuta 

Instruktor nauki pływania 25 zł - 0,42 zł / minuta 

Lekcja indywidualna – nauka pływania (lekcja  
50 zł 

45 minut, niezależnie od wieku - zapisy) 

Opłata za zgubiony kluczyk, numerek,  
30 zł 

nie podlega zwrotowi 

Opłata za wydanie karty elektronicznej 5 zł 
 

   
KARNETY BASEN (kwoty brutto) 

CENA ILOŚĆ GODZIN 

NORMALNYCH 

ILOŚĆ GODZIN 

ULGOWYCH 
OKRES WAŻNOŚCI 

KARNETU 

100 zł 7,86 12,22 60 dni 

150 zł 11,79 18,33 60 dni 

200 zł 15,71 24,44 90 dni 

600 zł 47,14 73,33 365 dni 
 

   
KARNET SAUNA –  DOTYCZY CRS BIELANY PRZY UL. CONRADA 6 (kwoty brutto) 

CENA ILOŚĆ WEJŚĆ 

NA 60 MINUT 

ILOŚĆ WEJSC 

NA 30 MINUT 
OKRES WAŻNOŚCI 

KARNETU 

100 zł 6,12 12,24 60 dni 

 
1. Ceny biletów są kwotami brutto. 

2. Do cen ulgowych uprawnieni są: 

- dzieci i młodzież uczącą się oraz studenci do 26 roku życia, 

- emeryci, renciści, 

- osoby niepełnosprawne; 

za okazaniem aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżki. 

3. Za zgubienie kluczyka do szafki lub numerka do szatni będzie pobrana opłata w wysokości 30 zł, która nie podlega zwrotowi. 

4. Za wydanie duplikatu karnetu będzie pobrana opłata w wysokości 15,00 zł, która nie podlega zwrotowi. 

5. Przy zakupie karnetu na basen bądź saunę Klient otrzymuje bonus w wysokości 10% wartości karnetu. Bonus jest doliczany do 

wartości zakupionego Karnetu. 

6. Do czasu podstawowego dowolnego biletu basenowego / saunowego klient otrzymuję dodatkowo 7 minut czasu technicznego, 

naliczanego od momentu przekroczenia bramki wejściowej na basen i doliczonego do zakupionego biletu. .   

* Bilet przysługuje posiadaczom „Karty Młodego Warszawiaka”, ”Karty Warszawiaka” oraz „Karty Dużej Rodziny” w soboty  oraz 

niedziele w godzinach od 8:00 do 22:00, według dostępności torów. 

 

**** Weteranom i weteranom poszkodowanym  przysługuje bezpłatne wejście na basen w godzinach pracy obiektu po okazaniu 

legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego, która jest ważna wraz z dowodem tożsamości.  

 


