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PŁYWALNIA 
 

Nazwa biletu Czas pobytu 

Dni nauki szkolnej Dni wolne od nauki szkolnej 
Soboty, 

niedziele  
i święta 6.00-8.00 

(bez sauny) 

8.00-22.00 1 

(z sauną) 

6.00-8.00 

(bez sauny) 

6:00-22.00 

(z sauną) 

Normalny 
pierwsza godzina 10 zł 14 zł 10 zł 14 zł 14 zł 

dopłata za każdą kolejną minutę 0,17 zł 0,23 zł 0,17 zł 0,23 zł 0,23 zł 

Ulgowy 2 
pierwsza godzina 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

dopłata za każdą kolejną minutę 0,17 zł 0,17 zł 0,17 zł 0,17 zł 0,17 zł 

Student 3 
pierwsza godzina 10 zł 11 zł 10 zł 11 zł 11 zł 

dopłata za każdą kolejną minutę 0,17 zł 0,18 zł 0,17 zł 0,18 zł 0,18 zł 

Emeryt/rencista 4 
pierwsza godzina 10 zł 11 zł 10 zł 11 zł 11 zł 

dopłata za każdą kolejną minutę 0,17 zł 0,18 zł 0,17 zł 0,18 zł 0,18 zł 

Grupowy 6 

(min. 15 osób) 

pierwsza godzina 9 zł 9 zł 9 zł 9 zł 9 zł 

dopłata za każdą kolejną minutę 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 

 

 

PŁYWALNIA + STREFA RELAKSU 
 

Nazwa biletu Czas pobytu 

Dni nauki szkolnej  Dni wolne od nauki szkolnej Soboty, 
niedziele  

i święta 6.00-16.00 16:00-22:00 6:00-22.00 

Normalny 
pierwsza godzina 14 zł 19 zł 19 zł 19 zł 

dopłata za każdą kolejną minutę 0,23 zł 0,32 zł 0,32 zł 0,32 zł 

Ulgowy 2 
pierwsza godzina 10 zł 14 zł 14 zł 14 zł 

dopłata za każdą kolejną minutę 0,17 zł 0,23 zł 0,23 zł 0,23 zł 

Student 3 
pierwsza godzina 11 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

dopłata za każdą kolejną minutę 0,18 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 

Emeryt/rencista 4 
pierwsza godzina 11 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

dopłata za każdą kolejną minutę 0,18 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 

 

 

PŁYWALNIA - WEJŚCIA RODZINNE 
 

Nazwa biletu Czas pobytu 
Dni robocze Soboty, niedziele  

i święta 6.00-8.00 8.00-22.00 

Rodzinny 1+2  

(1 normalny + 2 ulgowe) 

pierwsza godzina --- --- 29 zł 

dopłata za każdą kolejną minutę --- --- 0,48 zł 

Rodzinny 2+1 

(2 normalne + 1 ulgowy) 

pierwsza godzina --- --- 33 zł 

dopłata za każdą kolejną minutę --- --- 0,55 zł 

Rodzinny 2+2 

(2 normalne + 2 ulgowe) 

pierwsza godzina --- --- 39 zł 

dopłata za każdą kolejną minutę --- --- 0,65 zł 

 
 

1. Korzystanie ze strefy basenowej przez klientów indywidualnych w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 możliwe jest tylko w dni 

wolne od  nauki szkolnej  

2. Dzieci do lat 7, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej 

3. Na podstawie ważnej legitymacji studenckiej 

4. Na  podstawie legitymacji emeryta-rencisty 

5. Wejścia dla klubów sportowych i stowarzyszeń realizujących zadanie publiczne zlecone przez Gminę Grodzisk Mazowiecki 

6. Wejścia grupowe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, 1 opiekun bezpłatnie na każde 15 osób  
 

 
 

 
 

 
 Zniżki i promocje nie łączą się  Opłata za zgubiony numerek do 

szatni ogólnej – 15 zł 

 Opłata za zagubiony pasek 

umożliwiający wstęp na basen – 50 zł 

 


