Cennik usług na Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22
Rodzaj biletu/usługi

Cena
od poniedziałku
do piątku
do godz. 1500

Cena
od poniedziałku
do piątku po godz.
1500 oraz w soboty,
niedziele i święta

10,00 zł

12,00 zł

b) bilet ulgowy dla dzieci, młodzieży szkolnej,
studentów do lat 26

6,00 zł

8,00 zł

c) bilet ulgowy - specjalny dla osób
niepełnosprawnych1 oraz posiadaczy kart:
„Częstochowski senior”, „Rodzina+”, „Karta Dużej
Rodziny”

5,00 zł

7,00 zł

a) bilet normalny

18,00 zł

20,00 zł

b) bilet ulgowy dla dzieci, młodzieży szkolnej,
studentów do lat 26

11,00 zł

13,00 zł

9,00 zł

11,00 zł

I. Pływanie indywidualne:
1) 1 osoba / 1 godzina:
a) bilet normalny

2) 1 osoba / 2 godziny:

c) bilet ulgowy - specjalny dla osób
niepełnosprawnych1 oraz posiadaczy kart:
„Częstochowski senior”, „Rodzina+”, „Karta Dużej
Rodziny”
3) dzieci do ukończenia 3. roku życia

1,00 zł

II. Pływanie grupowe (1 godzina):
1) zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej
w okresie ferii zimowych i wakacji letnich (minimum
10 osób + 1 dorosły opiekun na każde 10 osób;
opiekun - nieodpłatnie)
2) udostępnienie basenu dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Częstochowa oraz dla
częstochowskich klubów sportowych i stowarzyszeń

5,00 zł/osoba

7,00 zł/osoba

250,00 zł

3) inne osoby prawne i fizyczne:
a) udostępnienie całego obiektu

400,00 zł

b) udostępnienie 1 toru pływackiego (max. dla 7 os.)

75,00 zł

III. Karta wspólnej płatności na wybranych obiektach MOSiR w Częstochowie 2:
a) kwota doładowania
b) rabat

100,00 zł

250,00 zł

500,00 zł

5,00%

10,00%

15,00%

c) okres ważności karty
IV. Kurs nauki pływania
V. Imprezy o szczególnym znaczeniu dla Miasta
Częstochowy, zaakceptowane do realizacji
przez Prezydenta Miasta lub jego Zastępcę
(udostępnienie całego obiektu na 1 godzinę)
VI. Udostępnienie sali gimnastycznej (1 godzina):

12 miesięcy
Cena uzależniona od ilości uczestników
i długości trwania kursu
150,00 zł

1) sala konferencyjna

20,00 zł

2) sala aerobiku

30,00 zł

Objaśnienia:
1

osoba niepełnosprawna – osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności.
Osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje możliwość
wejścia z jednym opiekunem w ramach opłaconego jednego biletu ulgowego dla niepełnosprawnych.
W tej sytuacji opiekun osoby niepełnosprawnej zobowiązany jest do ustawicznego nadzoru nad
osobą niepełnosprawną; ponadto wchodzi i opuszcza strefę naliczania czasowego wraz ze swoim
podopiecznym.

2

karta wspólnej płatności na wybranych obiektach MOSiR w Częstochowie - zasady korzystania
określa odrębny regulamin.

Uwaga:
Obsługa obiektu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania
stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów
stwierdzających tożsamość.
Opłaty dodatkowe:
 za przedłużony czas pobytu ponad zadeklarowany w części basenowej: 0,30 zł za każdą
rozpoczętą 1 minutę;
 za wydanie karty wspólnej płatności: 6,00 zł;
 za zgubienie kluczyka do szafki: 20,00 zł;
 za zgubienie chipa - opaski na rękę: 50,00 zł;
 za uszkodzenie zamka w szafce: 100,00 zł;
 za uszkodzenie szafki: 500,00 zł;
 blokada zgubionej lub skradzionej karty wspólnej płatności: bezpłatnie.

