
 

 

 

SZCZEGÓŁOWY CENNIK 

OBOWIĄZUJĄCY 

W GMINNYM OŚRODKU SPORTU 

W ROKU 2018 

 
 

 

 

 

BASEN 
 

• bilet normalny   11,00 zł / za pierwszą godzinę + 30 minut gratis 

  0,20 zł / za każdą następną rozpoczętą minutę 

• bilet ulgowy(1)    8,00 zł / za pierwszą godzinę + 30 minut gratis 

     0,15 zł / za każdą następną rozpoczętą minutę 

• bilet senior(2)     8,00 zł / za pierwszą godzinę + 30 minut gratis 

     0,15 zł / za każdą następną rozpoczętą minutę 

 

• bilet rodzinny(3)  

- trzy osoby        23,00 zł / 60 minut + 30 minut gratis 

- każde kolejne dziecko  6,00 zł / 60 minut + 30 minut gratis 

- dopłata       0,15 zł za każdą przekroczoną minutę 

 

• bilet dla rodzeństwa(4)   ( brat i siostra, 2 siostry , itd.) 

- każda osoba     6,00 zł / za 60 minut + 30 minut gratis 

- dopłata          0,15 zł za każdą przekroczoną minut 

 

• bilet minutowy normalny 0,20 zł / za każdą następną rozpoczętą minutę 

• bilet minutowy ulgowy(1)  0,15 zł / za każdą następną rozpoczętą minutę 

 

• bilet ulgowy grupowy   7,00 zł / za pierwszą godzinę + 10 minut gratis 

          0,15 zł / za każdą następną minutę 
 

Bilety ulgowe grupowe przysługują grupie zorganizowanej minimum 15 osób + 1 opiekun gratis 

( dzieci i młodzież do 26 roku życia ) od poniedziałku do piątku w godz.7:00 - 22:00 

 

• korzystanie z basenu przez gminne placówki oświatowe w ramach lekcji wychowania 

fizycznego – 6,00 zł od osoby za 60minut 

• korzystanie z basenu przez gminne placówki oświatowe w ramach lekcji wychowania    

            fizycznego – 6,50 zł od osoby za 90 minut 

 

• wstęp na basen w ramach nauki pływania(5)  – 10,00 zł od osoby za 80 minut 

  0,15 zł / za każdą następną minutę 

 

• wstęp na basen dla członków UKS AQUATICA Pawłowice 

trening 60 minut    6,00 zł od osoby   

trening 90 minut     6,50 zł od osoby 

trening 120 minut   7,00 zł od osoby 

 

 

• rezerwacja toru pływackiego: 50,00 zł / za 60 minut 

 



• jednorazowy wstęp do sauny   5,00 zł. od osoby 

 

•   rezerwacja basenu rekreacyjnego na zajęcia nauki pływania w wysokości: 

rezerwacja basenu rekreacyjnego  150,00 zł / za 1 godzinę 

rezerwacja basenu rekreacyjnego    90,00 zł / za pół godziny 

rezerwacja połowy basenu rekreacyjnego 75,00 zł / za godzinę 

rezerwacja połowy basenu rekreacyjnego 45,00 zł / za ½ godziny 

• rezerwacja basenu na zawody sportowe: 200,00 zł / za 1 godzinę 
 
• bilet instruktorski dla podmiotów prowadzących naukę pływania – podpisana 

umowa z GOS – 1 zł/ za 60 minut 

 

• kara za zgubienie lub zniszczenie „chipa”: 25,00 zł 

 

• karty abonamentowe na basen oraz do groty solnej o minimalnej wartości 50,00 zł   

lub wielokrotność z:  

o 15% rabatem, w przypadku jednorazowego zakupu kart(y) o wartości do  1.000 zł.    

o 20% rabatem,  w przypadku jednorazowego zakupu kart(y) o wartości  1.000 zł.    

i więcej 

Karta abonamentowa upoważnia do zakupu następujących usług basenowych oraz groty 

solnej: 

➢ bilet normalny 

➢ bilet ulgowy 

➢ bilet senior 

➢ bilet rodzinny 

➢ bilet dla rodzeństwa 

➢ oraz dopłaty do w/w biletów 

 

HALA SPORTOWA 
 

• Wstęp na halę sportową od poniedziałku do piątku: 

 

95,00 zł / za 60 minut 

           Wstęp na halę sportową w soboty, niedziele i święta – 65 zł / za 60 minut 

 

• Zajęcia w ramach lekcji wychowania fizycznego dla gminnych placówek oświatowych 

oraz pozalekcyjne zajęcia sportowo - treningowe dla dzieci i młodzieży zrzeszonych  

w stowarzyszeniach sportowych działających na terenie gminy Pawłowice: 

 

50,00 zł / za 60 minut 

 

• Wynajem hali sportowej dla celów komercyjnych: do negocjacji każdorazowo przed 

imprezą: nie mniej niż 100,00 zł / za 60 minut 

 

SALA WIELOFUNKCYJNA 
 

• Korzystanie z sali wielofunkcyjnej nr 1:  30,00 zł / za 60 minut 

• Korzystanie z sali wielofunkcyjnej nr 2:  20,00 zł / za 60 minut 

 

GROTA SOLNA 
 

• bilet normalny:   4,00 zł / za seans - 45 minut 

• bilet ulgowy(1):   2,00 zł / za seans - 45 minut 

• bilet senior(2):   2,00 zł / za seans - 45 minut 
 

 

 

 

 



 

 
(1) przysługuje: 

 dzieciom do lat 7, 

 uczniom i młodzieży szkolnej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, 

 studentom do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej, 

 osobom niepełnosprawnym po okazaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

Wstęp bezpłatny przysługuje: 

- dzieciom do lat 3 – po udokumentowaniu wieku dziecka i wyłącznie pod opieką osób dorosłych, 
- opiekunom osób niepełnosprawnych ruchowo. 

(2) przysługuje: 

 emerytom, rencistom po okazaniu ważnej legitymacji, 
 kobietom, które ukończyły 60 rok życia oraz mężczyznom, którzy ukończyli 65 rok życia,  

(3)przysługuje: 

   - rodzinie: rodzice + dziecko lub rodzic +2 dzieci 
(4) przysługuje: 

 dzieciom i młodzieży do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji,  

 (5) przysługuje: 

 podmiotom zewnętrznym prowadzącym zajęcia z zakresu nauki pływania, z którymi Gminny 

Ośrodek Sportu podpisał umowę na prowadzenie powyższych zajęć. 

 

 

Powyższe ceny są cenami brutto i obowiązują od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


