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Pływalnia Wodnik Sp. z o.o.

Cennik obowiązujący od 1.03.2023 r.
 

Lp . Wyszczególnienie  pozycji
czas usługi/cena brutto    

od poniedziałku do niedzieli   
w godz. 06.00 – 21.30

1. Bilety wstępu:       
 
                              - normalny 1h 
                              - ulgowy  1h 

                              - normalny 2h 
                              - ulgowy  2h 

Specjalny bilet wstępu  
(mieszkańcy gminy Gierałtowice):

                               - normalny 
                               - ulgowy 
 
Bilet wstępu grupowy; 
 
                               - normalny 1h  
                               - ulgowy 1h 
                               - normalny 2h 
                               - ulgowy 2h 
 

Dzieci do lat 3 
 
 
Bilet instruktorski (1h)

 
 

19,50 PLN / 60 minut 
15,00 PLN/ 60 minut

34,00 PLN / 120 minut 
25,50 PLN/ 120 minut 

 
 
 
 
 

17,50 PLN / 60 minut 
13,50 PLN / 60 minut 

 
 

17,50 PLN / 60 minut 
13,50 PLN / 60 minut 

34,00 PLN / 120 minut 
25,50 PLN / 120 minut 

 

03,00 PLN  
/ bez limitu czasowego 

 
85,00 PLN / 60 minut

2. Bilet rodzinny (opiekun + dziecko do lat 16): 
 
bilet 1h  2+1 lub 1+2 
bilet 1h  2+2 
bilet 2h   2+1 lub 1+2 
bilet 2h   2+2 
każde następne dziecko 1h 
każde następne dziecko 2h

 
 

40,00 PLN / 60 minut 
50,00 PLN / 60 minut 
66,00 PLN / 60 minut 
78,00 PLN / 60 minut 
15,00 PLN / 60 minut 

25,00 PLN / 120 minut
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3. Karty zbliżeniowe: 
 
Karta abonamentowa (zakup) 
 
Karta abonamentowa A300 
wykorzystania 330,00 PLN 
 
Karta abonamentowa A550 
do wykorzystania 650,00 PLN

 
 

 55,00 PLN / szt. 
 

300,00 PLN / szt. 
 
 

550,00 PLN / szt.

4 Rezerwacja toru - podmioty prowadzące, działalność 
w zakresie organizacji zajęć: 
 
rezerwacja toru zewnętrznego  (25m) 
rezerwacja toru wewnętrznego (25m)

 
rezerwacja toru  
na basenie rekreacyjnym (12,5 m) 
rezerwacja ½ basenu rekreacyjnego 
rezerwacja basenu rekreacyjnego 
rezerwacja pływalni 
 
wynajem powierzchni reklamowej  
wew. i zew. na budynku.

 
 
 

145,00 PLN / 60 minut 
125,00 PLN / 60 minut

 
105,00 PLN / 60 minut 

 
180,00 PLN / 60 minut 
300,00 PLN / 60 minut 
800,00 PLN / 60 minut 

 
120,00 PLN /m2/ ms-c 

5 Dopłaty do biletów

bilet wstępu:       
 
                              - normalny 1h 
                              - ulgowy  1h  
                              - normalny 2h 
                              - ulgowy 2h 
 
 
bilet wstępu grupowy ; 
 
                               - normalny 1h  
                               - ulgowy 1h 
                               - normalny 2h 
                               - ulgowy 2h 
 
dzieci do lat 3 

bilet instruktorski (1h)

 
 

00,35 PLN / 1 minuta 
00,35 PLN / 1 minuta 
00,35 PLN / 1 minuta 
00,35 PLN / 1 minuta 

 
 
 

00,35 PLN / 1 minuta 
00,35 PLN / 1 minuta 
00,35 PLN / 1 minuta 
00,35 PLN / 1 minuta 

 
brak dopłaty 

00,35 PLN / 1 minuta

6 Dopłaty do biletów

bilet rodzinny (opiekun + dziecko do lat 18): 
 
bilet 1h  2+1 lub 1+2 
bilet 1h  2+2 
bilet 2h  2+1 lub 1+2 
bilet 2h  2+2 
każde następne dziecko 1h 
każde następne dziecko 2h

 
 

00,35 PLN / 1 minuta 
00,35 PLN / 1 minuta 
00,35 PLN / 1 minuta 
00,35 PLN / 1 minuta 
00,35 PLN / 1 minuta 
00,35 PLN / 1 minuta

Pływalnia Wodnik Sp. z o.o.
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Pływalnia Wodnik Sp. z o.o.

Cennik – Akademia Pływania 

7 Siłownia 
 
bilet normalny / wejście jednorazowe 
 
bilet ulgowy / wejście jednorazowe

karnet 8 wejść / bez limitu czasowego podczas 
wejścia jednorazowego 
 
miesięczna normalna karta abonamentowa  
/ bez limitu czasowego 
 
miesięczna ulgowa karta abonamentowa  
/ bez limitu wejść 

 
 

22,00 PLN / bez limitu czasowego

18,00 PLN / bez limitu  czasowego 
 

132,00 PLN / szt. 
 
 

152,00 PLN / szt. 
 
 

126,00 PLN / szt.

8 Akademia Pływania Wodnik / Szkoła Nauki Pływania 
dla dzieci i dorosłych

Zajęcia grupowe (umowy, nauka pływania, fitness), 
cena zawiera bilet wstępu na pływalnię  
 
Zajęcia grupowe (od 01.03.2023 r.) 
cena zawiera bilet wstępu na pływalnie

Zajęcia indywidualne (1 osoba) 
cena zawiera bilet wstępu na pływalnie

Zajęcia indywidualne (2 osoby) 
cena zawiera bilet wstępu na pływalnie

Zajęcia indywidualne (3 osoby) 
Cena zawiera bilet wstępu na pływalnie

Zajęcia z fizjoterapeutą w wodzie 
cena zawiera bilet wstępu na pływalnie

 
 

35,00 PLN / 70 minut  
 
 

40,00 PLN / 70 minut 

100,00 PLN / 60 minut 

140,00 PLN / 60 minut 

180,00 PLN / 60 minut 

100,00 PLN / 70 minut 

Uwaga: 
do korzystania z biletu ulgowego uprawnione są następujące osoby; 

• dzieci do lat 18 (dzieci w wieku szkolnym po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej)
• studenci do 24 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej
• seniorzy po ukończeniu 60 roku życia oraz okazaniu dokumentu potwierdzającego datę urodzenia
• osoby niepełnosprawne bez względu na wiek, po okazaniu dokumentu potwierdzającego stopień nie-

pełnosprawności – znaczny
• weterani wojenni i weterani wojenni poszkodowani mogą nieodpłatnie korzystać z usług Pływalni Wod-

nik, na zasadach określonych w Regulaminie Pływalni Wodnik odnoszących się do tej grupy społecznej.

Uwaga:

MIESZKAŃCY GMINY GIERAŁTOWICE SĄ UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z BILETÓW 
SPECJALNYCH, NORMALNYCH I ULGOWYCH  
(PO OKAZANIU WAŻNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO MIEJSCE ZAMIESZKANIA)


