
                                                                                                             Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 

 Nr 07/2019 z dnia 02 września 2019r. 

CENNIK „AQUA ŻYRARDÓW” obowiązujący od 02 września 2019r.  

WEJŚCIE NA BASEN 

 
 

Godzina 

 

Dni robocze 
Sob. - Niedz. 

i Święta 

- bilet normalny Pierwsza  

Po przekroczeniu naliczanie 

minutowe 

700 – 1500 11 zł 

0,18zł/min   

1501 – 2200 

12 zł 

0,2 zł/min 

 13 zł 

0,22 zł/min 

- bilet ulgowy* Pierwsza  

Po przekroczeniu naliczanie 

minutowe 

                             7 zł  

0,12 zł/min 

- bilet ulgowy**  2,00 zł 

- bilet dla osób 

niepełnosprawnych 

i opiekunów 

 Znaczny st. Niepełnosprawności- 2 zł 

Umiarkowany st.niepełnosporawności-5 zł 

Dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności -- 2zł 

Opiekun osoby niepełnosprawnej: 

St. Znaczny niepełnosprawności- 2 zł 

St. Umiarkowany niepełnosprawności  5 zł 

- grupy zorganizowane 

(min. 15 osób) 

Pierwsza  

Po przekroczeniu naliczanie 

minutowe 

7,00 zł 

0,12 zł/min 

Bilet dzienny  
bez ograniczenia czasu pobytu 

Dorosły 

 
24,00 zł 

Dziecko 
 

14,00 zł 

Bilet rodzinny 

dla dorosłego/dorosłych  

i dziecka/dzieci (opcja dla 

minimum 3 osób) 

 

 

Dorosły za 1 godzinę 
Dni robocze Sob. - Niedz. 

i Święta 
10,00zł  

0,17zł/min   

11,00 zł 

0,18zł/min   

Dziecko za 1 godzinę 6,00 zł 

0,1 zł/min 

6,00 zł 

0,1 zł/min 

 WEJŚCIE DO SAUNY  
Godzina Naliczanie minutowe od 

pierwszej minuty.*** 
12,00 zł  

0,2 zł/min 

               KARNETY NA BASEN                             

Miesięczne (ważne 30 dni)**** Cena Wartość do wykorzystania 

 50,00 zł 60,00 zł 

100,00 zł 120,00 zł 

Roczne (ważne 365 dni)**** Cena Wartość do wykorzystania 

 45,00 zł 50,00 zł 

90,00 zł 100,00 zł 

180,00 zł 200,00 zł 

Torba na obuwie  1,00 zł / szt 

Ochraniacze na obuwie  1,00 zł / para  

ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE 

 I SPECJALNE  
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Nauka pływania dzieci w wieku przedszkolnym  80,00 zł miesięcznie 

Nauka pływania dzieci powyżej 7 lat i młodzieży 70,00 zł miesięcznie 

Nauka pływania dorosłych  80,00 zł miesięcznie 

Doskonalenie technik pływania dzieci i młodzieży 70,00 zł miesięcznie 

Doskonalenie technik pływania dorosłych  70,00 zł miesięcznie 

Aquaareobik 80,00 zł miesięcznie 

Trening Personalny  100,00 zł/1 trening x 1,5 godz 

Pakiet 5 treningów personalnych 450,00 zł/5 treningów x 1,5 godz 

Pakiet 10 treningów personalnych 900,00 zł/10 treningów x 1,5 godz 

Zajęcia raz w  tygodniu  45,00 zł miesięcznie  

Indywidualna nauka pływania 60,00 zł/45 min. 

Indywidualna nauka pływania więcej niż jedna osoba 80,00 zł/45 min. 

Zajęcia w wodzie o charakterze profilaktycznym i 

korekcyjnym  

60,00 zł/45 min. 

Wynajęcie instruktora dla grupy zorganizowanej  70,00 zł/ 45 min. 

 

WEJŚCIE NA SIŁOWNIĘ 
- bilet jednorazowy Bez limitu czasu 

 

13,00 zł 

KARNETY NA SIŁOWNIĘ 
- karnet miesięczny Bez limitu czasu  100,00 zł 

 

- karnet dwutygodniowy 

   

Bez limitu czasu  50,00 zł  

HALA SPORTOWA ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 
Cała hala Godzina 180,00 zł 

Sektor  Godzina 60,00 zł 

Sala gimnastyczna 
(„Pomarańczowa” „Zielona”) 

Godzina 60,00 zł 

Tenis stołowy 
Wypożyczenie stołu 15,00 zł/1 godz. 

Wypożyczenie rakietek 3,00 zł/1 godz. 

KORT TENISOWY 
Godzina 10,00 zł 

Wypożyczenie rakiety do 

tenisa ziemnego  
5,00 zł/1szt./1godz. 

 

Hala SPORTOWA ul. Chopina 1 
Cała hala Godzina 60,00 zł 

LODOWISKO  
 Godzina Dni robocze Sob. - Niedz.  

i Święta 

- bilet normalny Pierwsza  

Po przekroczeniu naliczanie 

minutowe 

 

7,00 zł 

0,11 zł/min 

8,00 zł 

0,13 zł/min 

- bilet ulgowy* 

 

Pierwsza  

Po przekroczeniu naliczanie 

minutowe 

5,00zł 

0,08 zł/min 

- bilet ulgowy **  3,00 zł 
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                        KARNETY LODOWISKO 
Miesięczne***** 

(ważne 30 dni) 

Cena Wartość do wykorzystania 

 30,00 zł 35,00 zł 

40,00 zł 50,00 zł 

 

BOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ  

Boisko bez oświetlenia  200,00 zł/ godzina 

Boisko z oświetleniem  250,00 zł/godzina  

½ Boiska bez oświetlenia 100,00 zł/godzina 

½ Boiska z oświetleniem  150,00 zł/godzina 

REKLAMA 

Zamieszczenie reklamy na przęśle ogrodzenia 

po jednej stronie (wym.1,5/2,8m)  

155,00 zł /1 miesiąc 

Zamieszczenie reklamy na przęśle ogrodzenia 

po obydwu stronach (wym.1,5/2,8m) 

235,00 zl/1 miesiąc 

Powieszenie plakatu na terenie kompleksu 

we wskazanym miejscu przez administrację 

"AQUA ŻYRARDÓW" 

30,00 zł/ 2 tygodnie 

Zamieszczenie reklamy 

na szybie drzwi wejściowych  

wym.92cm/196cm 365,00 zł/ 1 miesiąc  

wym.75cm/90cm 245,00 zł/ 1 miesiąc 

PARKING  
Abonament miesięczny  50,00 zł  

Bilet jednorazowy/dobowy 3,00 zł 

     HOTEL AQUA*** 
Pokoje Cennik 

podstawowy 

Cena 

Pokój 1-osobowy Cena zawiera: 

• śniadanie  

• godzinny pobyt 

na pływalni  

125,00 zł/doba  

Pokój 2- osobowy  200,00 zł/doba  

Pokój 3- osobowy 280,00 zł/doba  

Pokój 4-osobowy  330,00 zł/doba  

Apartament 

 max. 2 osoby 

310,00 zł/doba  

Hotel grupy zorganizowane 

(powyżej 10 osób) 
Pokój 1-osobowy  

Cena ze śniadaniem 

105,00 zł/doba  

Pokój 2-osobowy 180,00 zł/doba  

Pokój 3-osobowy 260,00 zł/doba  

Pokój 4-osobowy 310,00 zł/doba  

Pokój 4-osobowy + dostawka 370,00 zł/doba  

Hotel grupy sportowe Cena bez śniadania              70,00 zł/ doba/osoba 
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Hotel - oferta pakietowa 

Pakiet podstawowy 

• nocleg  

• śniadanie  

• obiadokolacja  

• godzinny pobyt na 

pływalni  

 

1 osoba – 165,00 zł/doba 

2 osoby – 270,00 zł/doba 

Pakiet biznesowy 

• nocleg  

• śniadanie  

• obiadokolacja PLUS 

• godzinny pobyt na 

pływalni  

 

1 osoba – 185,00zł/doba 

2 osoby – 300 zł/doba 

Pakiet biznesowy Plus 

• nocleg  

• śniadanie  

• obiadokolacja VIP 

• godzinny pobyt na 

pływalni  

• godzinne korzystanie 

 z hali sportowej 

 

 

1 osoba – 205,00 zł/1doba 

2 osoby – 330,00 zł/1 doba 

 

* Ulga przysługuje dzieciom powyżej 3 roku, młodzieży szkolnej, studentom do 26 r.ż., emerytom. 

Wszystkie osoby, którym przysługuje zniżka muszą okazać ważny dokument potwierdzający prawo 

do ulgi.  

** Ulga przysługuje osobom posiadającym dokument potwierdzający status weterana.  

*** Rozpoczęcie naliczania czasu korzystania z sauny zaczyna się po przejściu przez bramkę. 

**** Opłata za kartę abonamentową wynosi 15 zł i nie podlega zwrotowi. Osoby, które dokonały 

wpłaty kaucji za karty abonamentowe zakupione przed 1 lutego 2011r. zachowują prawo do zwrotu 

kaucji. Na jedną kartę abonamentową może wejść jednocześnie max. 5 osób. Karty abonamentowe 

ważne są w danym terminie. Termin ważności można przedłużyć poprzez kolejne doładowanie. 

W przypadku utraty ważności karty abonamentowej środki z konta przepadają. 

***** Opłata za karnet wynosi 5,00 zł i nie podlega zwrotowi. Na jeden karnet może wejść 

jednocześnie max.1 osoba. Karnet  ważny jest  w danym terminie.  W przypadku utraty ważności 

karnetu, środki z konta przepadają. 

• Wszystkie ceny są cenami brutto. 

• Ulgi, zniżki i promocje nie sumują się. 

• Ceny podane w cenniku mogą podlegać negocjacji w zależności od czasu trwania 

i zakresu zamówienia.  

 


