
CENNIK  USŁUG 
obowiązujący na Pływalni Miejskiej w Lęborku 

od dnia 01.08.2021 r. 
         

I.  Bilety jednorazowe do 30/60 min. 

za każdą 

minutę 

ponad 30/60 

min. 

DR 3+ 

do 30/60 min. 

DR 3+ 

 za każdą 

minutę ponad 

30/60 min. 

a) dzieci do lat 3 
 

1,00 zł / 2,00 zł               0,03 zł 0,50zł / 1,00 zł 0,02 zł 

b) dzieci i młodzież * 
 

3,50 zł / 7,00 zł               0,12 zł 1,75zł / 3,50 zł 0,06 zł 

c) dorośli 

d) instruktorski ****
 

5,00zł / 10,00 zł 

5,50zł / 11,00 zł  

0,17 zł 

0,18 zł 

2,50 zł / 5,00 zł 0,08 zł 

e) dzieci i młodzież* oraz dorośli:  
 

    

- w soboty od godz. 6
00

  -  9
00 

** 

- w niedziele i święta od godz. 6
00

 - 12
00 

**      
 

3,00 zł / 6,00 zł 0,10 zł 1,50 zł / 3,00 zł 0,05 zł 

f) dzieci i młodzież w okresie ferii zimowych 

 i świątecznych oraz przerwy wakacyjnej         2,50 zł / 5,00 zł 0,08 zł 1,25zł / 2,50 zł 0,04 zł 

  

II .  Karty abonamentowe:  
 

a) o nominale 55,00 zł    - cena    50,00 zł                                         
 

  b) o nominale 180,00 zł - cena  160,00 zł 

 

 

 

Po wykorzystaniu nominału karty abonamentowej obowiązuje dopłata zgodnie z cennikiem biletów jednorazowych 

 

III. Wynajem dla grup zorganizowanych - 1 cykl zajęciowy (40 min.) *** 
 

  a) jeden tor:    

- od poniedziałku do piątku w godz. 14
40

 - 21
20

 -   70,00 zł              

           - w pozostałych dniach i godzinach                             -   55,00 zł            

  b) brodzik :   

            - od poniedziałku do piątku w godz. 14
40

 - 21
20

 -  110,00 zł            

            - w pozostałych dniach i godzinach                             -   95,00 zł         

  c) duża niecka   

            - od poniedziałku do piątku w godz. 14
40

 - 21
20

 -  330,00 zł        

            - w pozostałych dniach i godzinach                           -  300,00 zł        

 

IV.Opłata za instruktora nauki pływania dla grup zorganizowanych do 15 osób -45,00 zł     

*młodzież do lat 25 za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej 

** opłata za każdą minutę pobytu na pływalni po godz. 9:00w soboty i po godz. 12:00 w niedziele i święta  

będzie naliczana po 0,12zł/min. 

*** opłata dla grup zorganizowanych za rezerwację torów i brodzików może być proporcjonalnie pomniejszona 

w sytuacji, gdy decyzja właściwych władz administracyjnych będzie skutkowała wprowadzeniem obostrzeń 

dotyczących ograniczenia obłożenia basenu. 

**** jednorazowy bilet instruktorski na prowadzenie indywidualnej nauki pływania dla nie więcej niż 2 osób 
 

♦ Grupy zorganizowane zobowiązane są przestrzegać ustalonych cykli zajęciowych. 

♦ W dużej niecce może przebywać jednorazowo 48 osób, a na jednym torze maksymalnie 8 osób. 

♦ W brodziku może przebywać jednorazowo maksymalnie 18 osób. 

♦ Rezerwacja torów i brodzika dla grup zorganizowanych może być dokonywana tylko za pośrednictwem  

biura pływalni z 5-dniowym wyprzedzeniem. 


