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BASEN „WODNY RAJ” PRZY UL. SPORTOWEJ 14 
 

BASEN 
 

• bilet normalny             15,00 zł / za 90min. 
          0,30 zł / za każdą następną minutę 

• bilet ulgowy(1)            11,00 zł / za 90min. 
             0,25 zł / za każdą następną minutę 

• bilet senior(2)             11,00 zł / za 90min. 
           0,25 zł / za każdą następną minutę 

• bilet rodzinny(3)  
- trzy osoby              30,00 zł / za 90 min. 
- każde kolejne dziecko       10,00 zł / za 90 min. 
- dopłata            0,25 zł za każdą następną minutę od osoby 
 

• bilet dla rodzeństwa(4)   ( brat i siostra, 2 siostry, itd.) 
- każda osoba          9,00 zł / za 90 min. 
- dopłata               0,25 zł za każdą następną minutę od osoby 

 
• bilet ulgowy grupowy       10,00 zł / za 70 min. 

               0,25 zł / za każdą następną minutę od osoby 
 
Bilety ulgowe grupowe przysługują grupie zorganizowanej minimum 15 osób + 1 opiekun 
gratis (dzieci i młodzież do 26 roku życia). 

 
• korzystanie z basenu przez gminne placówki oświatowe w ramach lekcji 

wychowania fizycznego – 5,00 zł od osoby za 60 minut 
 

• wstęp na basen w ramach nauki pływania(5)  – 13,00 zł od osoby za 80 minut 
    0,25 zł / za każdą następną minutę 

 
• wstęp na basen dla członków UKS AQUATICA Pawłowice 

trening 60 minut             7,00 zł od osoby   
trening 90 minut              7,50 zł od osoby 
trening 120 minut             8,00 zł od osoby 

 
• rezerwacja toru pływackiego:            60,00 zł / za 60 minut 
• rezerwacja toru pływackiego przez UKS Aquatica:   30,00 zł / za 60 minut 

 
• rezerwacja basenu rekreacyjnego na zajęcia nauki pływania w wysokości: 

SZCZEGÓŁOWY CENNIK 
OBOWIĄZUJĄCY  

W GMINNYM OŚRODKU SPORTU W 
ROKU 2021 
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rezerwacja basenu rekreacyjnego       170,00 zł / za 1 godzinę 
rezerwacja basenu rekreacyjnego          110,00 zł / za pół godziny 
rezerwacja połowy basenu rekreacyjnego     90,00 zł / za godzinę 
rezerwacja połowy basenu rekreacyjnego     60,00 zł / za ½ godziny 

• rezerwacja basenu na zawody sportowe: indywidualnie – nie mniej niż 250,00 zł/60 
min. 

 
• 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, saunę, do groty solnej, na lodowisko oraz do 
Centrum Multidyscyplinarnego o minimalnej wartości 50,00 zł  lub wielokrotność:  

➢ +15% gratis, w przypadku jednorazowego zakupu karty o wartości do 200,00 zł   
➢ +20% gratis,  w przypadku jednorazowego zakupu karty o wartości 200,00 zł   i 

więcej 
Karta abonamentowa upoważnia do zakupu następujących usług: 

➢ basen: bilet normalny, bilet ulgowy, bilet senior, bilet rodzinny, bilet dla 
rodzeństwa, dopłaty do w/w biletów, 

➢ grota solna: bilet normalny, bilet ulgowy,  
➢ sauna: sauna bez limitu czasu, sauna 90 min., wstęp do sauny z basenu,  
➢ centrum multidyscyplinarne: wstęp do centrum, 
➢ lodowisko: bilet normalny, bilet ulgowy, bilet rodzinny 

 
SAUNA 

 
• jednorazowy wstęp do sauny z basenu:  10,00 zł od osoby 
• sauna bez limitu czasu:        40,00 zł od osoby 
• sauna 90 minut:         30,00 zł od osoby/90 min. 

               0,50 zł / za każdą następną minutę 
 
GROTA SOLNA 
 

• bilet normalny:   4,00 zł / za seans - 45 minut 
• bilet ulgowy(1) (2):   2,00 zł / za seans - 45 minut 

 
 
 

HALA SPORTOWA PRZY UL. SPORTOWEJ 14 
 

HALA SPORTOWA 
 

• wstęp na halę sportową:              100,00 zł / za 60 minut 

• zajęcia w ramach lekcji wychowania fizycznego  
dla gminnych placówek oświatowych:         50,00 zł / za 60 minut 

• zajęcia sportowo-treningowe dla stowarzyszeń 
sportowych działających na terenie gminy Pawłowice:    60,00 zł / za 60 minut 

• wynajem hali sportowej dla celów komercyjnych: 
 do negocjacji każdorazowo przed imprezą, nie mniej niż    150,00 zł / za 60 minut 
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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 

 
 
 

BOISKA WIELOFUNKCYJNE PRZY UL. SPORTOWEJ 14 
 

BOISKA 
 

• kort tenisowy:              20,00 zł / za 60 minut 
• kort tenisowy z szatnią:           25,00 zł / za 60 minut 
• boisko wielofunkcyjne:           30,00 zł / za 60 minut 
• boisko wielofunkcyjne z szatnią:        40,00 zł / za 60 minut 
• boisko do siatkówki plażowej         20,00 zł / za 60 minut 
• zajęcia w ramach lekcji wychowania  
fizycznego dla gminnych placówek oświatowych:    5,00 zł / za 60 minut 
• automat do piłek             40,00 zł / za 60 minut 

 
 

 

CENTRUM MULTIDYSCYPLINARNE PRZY UL. PUKOWCA 7 
 

LODOWISKO 
 

• bilet normalny:               8,00 zł / ślizgawka 
• bilet ulgowy(1) (2):              5,00 zł / ślizgawka 

 

• bilet rodzinny(3):  
- trzy osoby                  15,00 zł / ślizgawka 
- każde kolejne dziecko           4,00 zł / ślizgawka 
 

• wypożyczenie łyżew:            6,00 zł 

• ostrzenie łyżew:              10,00 zł 

• wynajęcie „pingwinka” lub „pandy”:       5,00 zł 

• nauka jazdy na łyżwach           15,00 zł / 1 zajęcia   
 
TOR CURLINGOWY 

• 60,00 zł / 60 minut 

• 30,00 zł / 60 minut dla stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy 
Pawłowice 

 
CENTRUM MULTIDYSCYPLINARNE (wrotkowisko) 
 

• bilet wstępu  na teren centrum:        5,00 zł / 1 dzień 

• wypożyczenie wrotek i ochraniaczy:      5,00 zł 

• rezerwacja boiska:            10,00 zł / 1 godzina 



str. 4 

 

 

(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, 
 (2) przysługuje: 

− rencistom po okazaniu ważnej legitymacji, 
− seniorom, którzy ukończyli 60 lat, po udokumentowaniu wieku 

(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. 

 
Wstęp bezpłatny przysługuje: 
- dzieciom do lat 3 – po udokumentowaniu wieku dziecka i wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej, 
- opiekunowi:  
▪ osoby niepełnosprawnej 1 grupy inwalidzkiej, z niezdolnością do samodzielnej 

egzystencji. 
▪ osoby, która w orzeczeniu o inwalidztwie ma przyznaną stałą opiekę drugiej osoby. 

- weteranowi i weteranowi poszkodowanemu (dotyczy wyłącznie wstępu na basen). 
 
Ulgi i zniżki nie łączą się. 
 
Powyższe ceny są cenami brutto i obowiązują od: 
04.12.2020 - Centrum Multidyscyplinarne (lodowisko, tor curlingowy) 
01.01.2021 - Basen „Wodny Raj”, Hala Sportowa, Boiska Wielofunkcyjne, Sauna, Grota 
solna, Centrum Multidyscyplinarne (wrotkowisko) 

 
  


