Załącznik nr 6
do Zarządzenia Dyrektora 8/22

Cennik pływalni CRS Bielany
przy ul. CONRADA 6 i ul. LINDEGO 20
Obowiązuje od dnia 14.02.2022 r.
WEJŚCIA JEDNORAZOWE (cena brutto)
TYP BILETU

60 MINUT

30 MINUT

OPŁATA ZA
PRZEKROCZENIE CZASU

BILET NORMALNY
BILET NORMALNY Karta Warszawiaka
BILET ULGOWY
BILET ULGOWY Karta Warszawiaka

16 zł
12,80 zł
10 zł
8 zł

8 zł
6,40 zł
5 zł
4 zł

0,40 zł /minuta
0,40 zł /minuta
0,25 zł /minuta
0,25 zł /minuta

bezpłatny

Bilet dla weterana lub weterana poszkodowanego
Opiekun osoby z niepełnosprawnością 7
Bilet jednorazowy opiekun dziecka do 7 lat
Dzieci do 4 lat
Sauna – dotyczy CRS Bielany przy ul. Conrada 6
Sauna Karta Warszawiaka – dotyczy CRS Bielany przy
ul. Conrada 6
Instruktor nauki pływania
Lekcja indywidualna – nauka pływania (lekcja
45 minut, niezależnie od wieku - zapisy)
Oplata za wydanie duplikatu karty
Opłata za zgubiony kluczyk, numerek,
nie podlega zwrotowi

bezpłatny
bezpłatne 15 minut

0,40 zł /minuta

bezpłatnie
12,50 zł

25 zł

0,45 zł / minuta

20 zł

10 zł

0,45 zł / minuta

40 zł

-

0,80 zł / minuta
50 zł
15 zł
30 zł

Osoby posiadające karnet mają prawo wstępu na pływalnię w godzinach funkcjonowania obiektu,
po wcześniejszym zapoznaniu się z grafikiem i upewnieniu się, że w danej chwili dostępna jest określona część
pływalni. W ramach zgromadzonych środków pieniężnych na karnecie można korzystać z wszystkich usług
biletowanych (pływalnia, siłownia, fitness, boks, hala) świadczonych przez CRS Bielany.

1.

KARNET

CENA KARNETU

WARTOŚĆ NA KARNECIE DO
WYKORZYSTANIA

OKRES WAŻNOŚCI

Karnet 60
Karnet 100
Karnet 200

60 zł
100 zł
200 zł

60 zł
100 zł
200 zł

60 dni
90 dni
120 dni

Do cen ulgowych uprawnieni są:
- Dzieci od 5 roku życia i młodzież uczącą się oraz studenci do 26 roku życia,
- emeryci, renciści,

- osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

uprawniającego do zniżki;
Z sauny mogą korzystać osoby od 18 roku życia.
Bilet Karta Warszawiaka przysługuje posiadaczom Karty Warszawiaka, Karty Warszawianki, Karty Młodego Warszawiaka, Karty
Młodej Warszawianki oraz Karty Dużej Rodziny
Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu obiektu.
Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają dodatkowo 30 min. czasu technicznego.
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.
Opiekun osoby z niepełnosprawnością wymagającej opieki może wejść z tą osobą nieodpłatnie po okazaniu stosownego orzeczenia.
W celu zakupu biletu „Instruktor nauki pływania” niezbędne jest uzyskanie zgody Dyrektora CRS Bielany i podpisanie umowy.

