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Cennik obowiązujący od 15.11.2022 r.

Dni powszednie

CENA/ OSOBA

Bilet  „Poranny Ptaszek”
100 minut 10 zł  -

Wyłącznie dla posiadaczy ważnych Kart Klienta. Wejście do 8:30.
Bilet normalny

70 minut
18 zł 19 zł

Bilet ulgowy 15 zł 16 zł
Bilety normalny 2H

130 minut
25 zł 26 zł

Bilet ulgowy 2H 18 zł 19 zł
Bilet „No limit” bez limitu 35 zł
Bilet „Urodziny z Nauticą” 130 minut 1 zł
Bilet „Senior80” 130 minut 1 zł

1 minuta                                                          0,33 zł 
70 minut

45 zł 48 zł 

dopłata do kolejnego dziecka 15 zł 15 zł
Bilet Rodzinny dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny z Gminy Gorzyce 70 minut 12,60 zł 13,30 zł
Bilet Rodzinny dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny z Gminy Lubomia
bilet  normalny:

70 minut 9 zł                    9,50 zł 
bilet ulgowy: 7,50 zł                    8,00 zł 

100 minut 18 zł 19 zł

15  minut 0 zł
dopłata

2zł/3 min.

dla podmiotów z siedzibą w Gminie Gorzyce 130 minut 15 zł
dla podmiotów z siedzibą poza Gminą Gorzyce 120 minut 15 zł

Rodzaj: bonus  cena   wartość 
karnet K55 ( ważność 6 miesięcy) 10% 50 zł 55 zł
Karnet K115 15% 100 zł 115 zł
karnet K235 18% 200 zł 235 zł
Karnet K120 ( dla posiadaczy Kart Seniora) 20% 100 zł 120 zł
Karnet KMIN (minutowe naliczanie) 0% 100 zł 100 zł
karnety dla podmiotów z siedzibą w Gminie Gorzyce 25%

 wartość zakupu >500 zł karnety dla podmiotów z siedzibą poza Gminą Gorzyce 20%

Szkółka pływacka „Nautica”   cena online   cena 

229 zł 249 zł

280 zł 300 zł

Zajęcia typu Aquaerobik  „Nautica”

100 zł 115 zł

125 zł 140 zł

 - 300 zł

 

60 minut
40 zł                     1,00 zł 

25 zł                     0,40 zł 

wynajem sprzętu sportowego ( np. kula wodna) 10 zł
jednorazowa opłata za wydanie karnetu 10 zł
opłata za zgubienie/ zniszczenie „chip-a” 35 zł

Czas pobytu
Soboty Niedziele 

Święta

Bilet minutowy ( wyłącznie dla posiadaczy dedykowanego karnetu)

Bilet Rodzinny
Dla 3 osób, w tym maksymalnie 2 osób dorosłych

Bilet dla osób niepełnosprawnych
(upoważnia do bezpłatnego wejścia opiekuna)
Bilet opiekuna
Wyłącznie w celu udzielenia pomocy dzieciom w przebraniu się

Bilety grupowe
Dla grupy od 10 osób

Karnety 
Posiadaczy obowiązuje „Regulamin korzystania z karnetu” 

Data ważności w przypadku braku wyraźnych, odmiennych zastrzeżeń 12 m-cy.

Inne usługi 
Obowiązuje rezerwacja lub zgoda GOTSiR

nauka pływania dla dzieci 5-15 lat 
Kurs miesięczny/ 8 zajęć/ dostępny wyłącznie przy zakupie online 70 minut w tym 45 

minut zajęćnauka pływania od 16 lat 
Kurs miesięczny/ 8 zajęć/ dostępny wyłącznie przy zakupie online

Karnet miesięczny  4 wejścia 
Dostępny wyłącznie przy zakupie online
Karnet miesięczny 5 wejść
Dostępny wyłącznie przy zakupie online

Karnet 3-miesięczny 
Jedno wejście tygodniowo

Bilety Instruktorskie 
Obowiązuje uzyskanie zgody GOTSiR 

Uczestników obowiązują opłaty za korzystanie z pływalni

Bilet instruktorski ( max 4 uczestników)
dla osób bez podpisanej umowy z GOTSiR

Bilet instruktorski  ( max 4 uczestników)
dla osób/ podmiotów posiadających umowę z GOTSiR

Inne usługi / rezerwacje
Obowiązuje uzyskanie zgody GOTSiR
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Rezerwacje (nie zwalnia z opłat za korzystanie z pływalni): dopłata
1 tor basenu sportowego

60 minut
80 zł 1,45 zł

½ basenu rekreacyjnego 120 zł 2,20 zł
rezerwacja uzgodnionej z biurem części basenu dla UKS Aligator ryczałt miesięczny 200 zł

Zwolnienia i ulgi

dzieci do ukończenia 4 roku życia

70 minut  bezpłatnie 
weterani/ weterani poszkodowani
uczestnicy zajęć w ramach umów podpisanych z GOTSiR Nautica
wejścia ulgowe przysługują:
dzieci/ młodzież/ studenci do 26 roku życia

wejścia zgodne z cennikiem dla biletów ulgowychpensjonariusze stałych ośrodków opiekuńczo/leczniczych
senior po 60 roku życia

Dopłaty

Zasady: wejście za okazaniem właściwego dokumentu; nie są dostępne w każdej ofercie; zwolnienia, ulgi, bonusy i 
promocje nie łączą się

opiekunom grup zorganizowanych 
(jeden na każdą rozpoczętą 10 uczestników)

dopłata do każdego biletu indywidualnego/ osoby z zakupionego biletu grupowego w przypadku braku wyraźnych, 
odmiennych zastrzeżeń za każde dodatkowe, rozpoczęte 5 minut po upływie czasu wskazanego w zakupionym bilecie: 2 zł 
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