Załącznik do zarządzenia nr 406/2016
Burmistrza Gostynia
z dnia 24 listopada 2016 r.

CENNIK
UWAGA! Ceny mogą być znacznie niższe. Wystarczy kupić e-kartę, żeby uzyskać rabat
na większość naszych usług!

e-karta
Cena e-karty

Wysokość rabatu

Ważność e-karty

50,00 zł

5%

2 miesiące

100,00 zł

10%

4 miesiące

150,00 zł

15%

6 miesięcy

UWAGA: Oferty specjalne dla firm wg zapotrzebowania (rabaty naliczane proporcjonalnie)

USŁUGI OBJĘTE E-KARTĄ
Kryta Pływalnia „Na Fali” ul. Starogostyńska 9a
Bilet ulgowy *
Godzina

Cena 1 godz.

Dopłata za każdą
rozpoczętą minutę

6.00-8.00

8,00 zł

0,14 zł

8.00-22.00

10,00 zł

0,17 zł

*Dzieci i młodzież szkolna, studenci do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, emeryci
i renciści
UWAGA: Przy zakupie biletów ulgowych należy okazać dokument uprawniający do zniżki.
Dzieci do lat 3 – wejście bezpłatne.

Bilet normalny
Godzina

Cena 1 godz.

Dopłata za każdą
rozpoczętą minutę

6.00-8.00

9,00 zł

0,15 zł

8.00-22.00

12,00 zł

0,20 zł

Bilet rodzinny*
Rodzina

Cena 1 godz.

Dopłata za każdą
rozpoczętą minutę

3-osobowa

27,00 zł

0,20 zł

4-osobowa

36,00 zł

0,20 zł

5-osobowa

45,00 zł

0,20 zł

*maksymalnie 2 osoby dorosłe + dzieci (na podstawie legitymacji szkolnej)

Bilet wakacyjny *
Godzina

Cena 1 godz.

Dopłata za każdą
rozpoczętą minutę

9.00-18.00

7,00 zł

0,12 zł

*Dzieci i młodzież szkolna
Bilet obowiązuje w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich, pn.-niedz. w godz. 9.0018.00
Przy zakupie należy okazać legitymację szkolną.

Pozostałe bilety
Rodzaj biletu

Cena 1 godz.

Dopłata za każdą
rozpoczętą minutę

Bilet szkolny* (w ramach w-f)

6,00 zł

0,10 zł

Bilety grupowy* (min.15
osób)

7,00 zł

0,12 zł

Bilet dla przedszkolaków**
(min. 10 osób)

6,00 zł

0,10 zł

*na każde 15 osób opiekun wchodzi gratis
**na każde 10 osób opiekun wchodzi gratis

Nauka pływania
1 osoba

60,00 zł/ 1 wejście

260,00 zł/5 zajęć

2 osoby

100,00 zł(2 x 50,00 zł)/

400,00 zł (2 x 200,00 zł)/5
zajęć

1 wejście
Mini grupa (5 osób)

35,00 zł/1 wejście

140,00 zł/5 zajęć

Grupa (10-12 osób)

25,00 zł/1 wejście

170,00 zł/10 zajęć

Aqua kids

35,00 zł/1 wejście

112,00 zł/4 zajęcia

Szkółka pływacka

21,00 zł/1 wejście

100,00 zł/8 zajęć

Lekcja kwalifikacyjna*

12,00 zł/1 wejście

---

Halliwick (1 osoba)

70,00 zł/1 wejście

---

Halliwick (grupa)**

30,00 zł/ 1 wejście

---

*dotyczy mini grup, grup, szkółki pływackiej
**max 10 osób w grupie

Karnety na basen
Basen OPEN

115,00 zł

1 miesiąc

Basen OPEN + siłownia

160,00 zł

1 miesiąc

Pozostałe
Instruktor

35,00 zł

1 godzina

Rezerwacja toru

50,00 zł + cena biletu

1 godzina

Fitness

25,00 zł/1 wejście

Aqua aerobik

112,00 zł/ 5 tygodni/ 8 wejść

Siłownia
Od 6.00 do 14.00

12,00 zł

1 wejście

Od 14.00 do 22.00

18,00 zł

1 wejście

Siłownia LIMITED

75 zł

1 miesiąc/ 8 wejść

Siłownia OPEN

95,00 zł

1 miesiąc

Basen OPEN + siłownia

160,00 zł

1 miesiąc

Trening personalny

70,00 zł

1 godzina

Karnet trening personalny

200,00 zł

4 godziny/1 miesiąc

Stadion OSiR – ul. Sportowa 1
Kort tenisowy
pn. – pt. (od 8.00 do 14.00)

25,00 zł/40,00 zł

1 godzina/1,5 godziny

pn. – pt. (od 14.00 do 22.00)
oraz w weekendy

30,00 zł/50,00 zł

1 godzina/ 1,5 godziny

Karnet

285,00 zł

2 miesiące/10 wejść

Nauka gry (do 4 osób)

70,00 zł

1 godzina

Nauka gry (6-10 osób)

150,00 zł

10 godzin

Salka SPINNING
SPINNING

25,00 zł/1 wejście

112,00 zł/5 tygodni/ 8 wejść

Lodowisko
Bilet ulgowy

7,00 zł

1 godzina

Bilet normalny

9,00 zł

1 godzina

Bilet grupowy (min. 20
osób)

5,00 zł

1 godzina

Karnet OPEN

80 zł

1 miesiąc

Chodzik dla dzieci

8,00 zł

1 godzina

Wynajem lodowiska*

250,00 zł + cena biletu
grupowego x ilość osób

1 godzina

*Rezerwacje przyjmowane od pn. do pt. w biurze obsługi klienta w dniu poprzedzającym
rezerwację do godz. 15:00

Kręgielnia – ul. Strzelecka 27
Kręgielnia
Tor kręglarski

33,00 zł

1 godzina

Zajęcia ze sztangami

25,00 zł/1 wejście*

112,00 zł/5 tygodni/ 8 wejść

Zajęcia ABT

25,00 zł/1 wejście*

112,00 zł/5 tygodni/ 8 wejść

Zajęcia Body Ball

25,00 zł/1 wejście*

112,00 zł/5 tygodni/ 8 wejść

Zajęcia Płaski Brzuch

25,00 zł/1 wejście*

112,00 zł/5 tygodni/ 8 wejść

Zajęcia TRX

25,00 zł/1 wejście*

112,00 zł/5 tygodni/ 8 wejść

Tenis stołowy

16,00 zł

1 godzina

*UWAGA: pierwszeństwo rezerwacji miejsca na zajęciach fitness przysługuje osobom
posiadającym ważny karnet na zajęcia fitness

Program „Przyjazny Samorząd”
Jednorazowe indywidualne wejście na basen
Bilet ulgowy-1 godzina

4,00 zł/6.00-8.00

5,00 zł/8.00-22.00

Bilet normalny-1 godzina

4,50 zł/6.00-8.00

6,00 zł/8.00-22.00

Jednorazowe indywidualne wejście na siłownię
6.00-14.00

6,00 zł

1 godzina

14.00-22.00

9,00 zł

1 godzina

Jednorazowe indywidualne wejście na kort tenisowy
pn.-pt. 8.00-14.00

12,50 zł/20,00 zł

1 godzina/1,5 godziny

pn.-pt. 14.00-22.00 oraz
weekend

15,00 zł/25,00 zł

1 godzina/1,5 godziny

Jednorazowe indywidualne wejście na lodowisko
Bilet ulgowy

3,50 zł

1 godzina

Bilet normalny

4,50 zł

1 godzina

Jednorazowe indywidualne wejście na zajęcia fitness*
12,50 zł

1 wejście

*UWAGA: pierwszeństwo rezerwacji miejsca na zajęciach fitness przysługuje osobom
posiadającym ważny karnet na zajęcia fitness

Jednorazowe indywidualne wejście na kręgielnię – tor kręglarski
16,50 zł

1 wejście

USŁUGI NIE OBJĘTE E-KARTĄ
Kręgielnia - ul. Strzelecka 27
Sala bankietowa
1 godzina

75,00 zł

do 4 godzin

300,00 zł

1 doba

500,00 zł

1 doba z zapleczem kuchennym

900,00 zł

Wypożyczenie stołu

20,00 zł

Wypożyczenie krzesła

8,00 zł

Kartodrom – rejon Góry Zamkowej i ul. Łąkowej
Udostępnienie placu manewrowego do
nauki jazdy

20,00 zł

1 godzina

Udostępnienie toru kartingowego

250,00 zł

1 godzina

Stadion OSiR – ul. Sportowa 1
Boiska sportowe
Płyta boczna

200,00 zł

1 godzina

Płyta główna

300,00 zł

1 godzina

Mecz-płyta boczna

400,00 zł

2 godziny

Mecz-płyta główna

600,00 zł

2 godziny

Nagłośnienie

50,00 zł

1 godzina

Reklama
baner 2m2

70,00 zł/1 miesiąc

baner strona internetowa

70,00 zł/1 miesiąc

baner 2m2, plansza TV, strona internetowa

130,00 zł/1 miesiąc

2 x baner 2m2, plansza TV, strona
internetowa

150,00 zł/1 miesiąc

Cennik usług pozostałych OSiR
min. 185,00 zł/1 miesiąc

Najem powierzchni w celu
instalacji urządzeń

1 m2

Koszenie trawy

1 godzina

50,00 zł

Ciągnik z osprzętem

1 godzina

65,00 zł

Pielęgnacja boiska ze
sztuczną nawierzchnią

1m2

1,50 zł

Usługa transportowa

1km

2,50 zł

Zagubienie lub zniszczenie
transpondera

50,00 zł

1 sztuka

Kaucja zwrotna za karnet

13,00 zł

1 sztuka

Opłata za wydanie duplikatu

40,00 zł

1 sztuka

Przyjęcie urodzinowe

34,00 zł

1 osoba

Pielucha basenowa

4,00 zł

1 sztuka

Solarium

1,20 zł

1 minuta

Kosmetyk

5,00 zł

1 sztuka

E-kartą nie są objęte także imprezy promocyjne organizowane przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu.

