Kryta Pływalnia "Neptun" w Ożarowie

Cennik
1. Opłata za pierwszy "cykl" 1-godzinny pobytu pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.
2. Rozliczenie pobytu w basenie odbywa się po przejściu przez bramkę przy kasie z doliczeniem czasu ponad
długość "cyklu" 1 - godzinnego w rozliczeniu 5 minutowym (dopłata za każde rozpoczęte 5 minut - 1/12 ceny biletu)
Cennik ( w tym 8% VAT ) obowiązuje od 15.06.2020 r.
Godziny:

od 8.00 do 12.00

od 12.00 do 21.00

bilet ulgowy

5,00 zł/ godz.

7,00 zł/ 1 godz.

bilet normalny

7,00 zł/ godz.

9,00 zł/ 1 godz.

całodzienny bilet ulgowy

16,00 zł

całodzienny bilet normalny

22,00 zł

karnet ulgowy 50 zł - cena za 1 godz.

5,00 zł/ godz.

6,00 zł/ 1 godz.

karnet normalny 70 - cena za 1 godz.

7,000 zł/ godz.

8,00 zł/ 1 godz.

ratownicy WOPR (po okazaniu ważnej legitymacji)

500 zł/ godz.

5,00 zł/ 1 godz.

ulgowy.

5,00 zł/ godz.

6,00 zł/ 1 godz.

normalny

7,00 zł/ godz.

8,00 zł/ 1 godz.

bilet rodzinny dla min. 3 osób:

instruktor pływania

50,00 zł za 45 minut + bilet wstępu

Aerobik wodny

1 zajęcia – 12,00 zł
5 zajęć - karnet 55,00 zł – (11 zł/ 1zaj.)
9 zajęć - karnet 90,00 zł – (10 zł/ 1zaj.)

kurs pływania 10 godz. dla dzieci (min. 6 osób)

160,00 zł

kurs pływania 10 godz. dla dorosłych (min.6 osób)

180,00 zł

grupy zorganizowane za 45 min. w wodzie

6,00 zł / os.

instruktor dla grupy zorganizowanej 15 osób

50,00 zł

SAUNA – dopłata do biletu za każdą minutę pobytu w saunie

0,20 zł

Bilety ulgowe przysługują:
●
●
●
●

dzieciom od 3 do 7 lat
dzieciom i młodzieży szkolnej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej
studentom do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
emerytom i rencistom po okazaniu legitymacji.

Dzieci do lat 3 pod opieką osoby dorosłej są zwolnione z opłaty.
Osobom posiadającym wykupione karnety przysługuje wstęp poza kolejnością od poniedziałku do piątku. Karnet jest
ważny przez 90 dni od daty zakupu.
Przy zakupie karnetu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 20 zł za kartę. Zwrot kaucji następuje przy zwrocie
karty.

CENNIK DLA GRUP SZKOLNYCH ZORGANIZOWANYCH:
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Kryta Pływalnia "Neptun" w Ożarowie

1. Grupy zorganizowane ( minimum 15 osób) - 6,00 zł od osoby za 45 minut pobytu w wodzie.
2. Instruktor nauki pływania dla grupy do 15 osób - 50 zł za 45 minut nauki.
UWAGA: Nauczyciel, instruktor lub opiekun -1 na 15 uczniów - wstęp bezpłatny

Jeżeli chcesz zarezerwować pobyt na pływalni "Neptun"
grupy zorganizowanej - zadzwoń pod nr 15 86 11 000
KRYTA PŁYWALNIA "NEPTUN"
27-530 Ożarów, ul. Ostrowiecka 4A
tel./ fax (15) 86 11 000
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