„AQUA PLANET” Kryta Pływalnia w Trzebini , ul. Rafineryjna 10 A , 32-540 Trzebinia, tel. 32 645 01 99
www.aquaplanet.com.pl

Miejsce warte każdego dnia !
OBIEKT CZYNNY W GODZINACH 6.00-22.00
CENNIK
obowiązuje od dnia 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. USŁUGI ŚWIADCZONE SĄ DO GODZINY 21:40
OSTATECZNE ROZLICZENIE KLIENTA W KASIE ORAZ ODDANIE ZEGARKA WINNO NASTĄPIĆ NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 21:55
I. CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH INDYWIDUALNYCH ZA 70 minut POBYTU NA STREFIE BASENÓW:
Posiadacze Karty Dużej Rodziny1) - 40 % rabatu na bilety (nie dotyczy wejść z karnetów), opłata za saunę zgodna z cennikiem. Zakup biletu po okazaniu ważnej karty.

8,50 ZŁ

11,00 ZŁ

14,00 ZŁ

II. CENNIK SYSTEMU KARNETÓW: OKRES WAŻNOŚCI KARNETU LICZONY OD DATY ZAKUPU
(z jednego karnetu może korzystać kilka osób jednocześnie)

CENA BILETU PO RABACIE
WPŁATA

31 dni

25,00 zł

19%

11,30 zł

8,90 zł

6,90 zł

31 dni

35,00 zł

30%

9,80 zł

7,70 zł

6,00 zł

31 dni

50,00 zł

35%

9,10 zł

7,20 zł

5,50 zł

45 dni

90,00 zł

36%

9,00 zł

7,00 zł

5,40 zł

60 dni

100,00 zł

31%

9,70 zł

7,60 zł

5,90 zł

90 dni

150,00 zł

15%

11,90 zł

9,40 zł

7,20 zł

UWAGA: Do ceny karnetu doliczana jest jednorazowa opłata bezzwrotna w wysokości 20 zł.
PO OKRESIE WAŻNOŚCI KARNETU NIEWYKORZYSTANE PIENIĄDZE NIE SĄ ZWRACANE.
KARNET OPEN (basen-sauny-siłownia) - 250,00zł karnet imienny, ważny 31 dni od daty zakupu.
2)

III.PROMOCYJNY CENNIK DLA POSIADACZY "KARTY TRZEBIŃSKIEJ"
(za 70 min. pobytu w strefie basenów)
12,00 - bilet dla osoby dorosłej
7,00 zł - uczniowie za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej do lat 19
9,50 zł - studenci za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej do lat 26
2,00 zł - emeryci i renciści zweryfikowani w Urzędzie Miasta w Trzebini
IV. CENNIK WYNAJMU TORU: od poniedziałku do niedzieli - 100 zł
V. CENNIK ZESPOŁU SAUN - sauny: sucha i parowa od poniedziałku do niedzieli: 0,40 zł za 1 min. (cena od 1 osoby)
VI. CENNIK SIŁOWNI
Jednorazowe wejście na siłownię - 10,00 zł
KARNET SIŁOWNIA OPEN - 90,00 zł karnet imienny, ważny 31 dni od daty zakupu
VII. WEJŚCIE BEZPŁATNE
- dzieci do lat 3,
- osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do lat 18 (za okazaniem ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej)
VIII.BILET ULGOWY:
- uczniowie za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej do lat 19,
- osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności powyżej lat 18
(za okazaniem ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej),
3)
- opiekunowie osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym bądź z orzeczeniem równoważnym .
Opiekun osoby niepełnosprawnej opuszcza strefę naliczania czasowego razem ze swoim podopiecznym.
IX.BILET STUDENCKI - STUDENCI ZA OKAZANIEM WAŻNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ DO LAT 26
REZERWACJA STREFY BASENÓW
Przed przybyciem na obiekt należy sprawdzić dostępność poszczególnych usług oraz rezerwacje na stronie internetowej www.aquaplanet.com.pl
W okresie roku szkolnego, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, ilość dostępnych torów może być większa niż wykazana w rezerwacjach na
stronie
X. CENNIK ZAJĘĆ KOMERCYJNYCH
A) INDYWIDUALNA NAUKA PŁYWANIA Z INSTRUKTOREM

60,00 zł - 120 min. pobytu na basenie, w tym 50 min. zajęć - zajęcia dla 1 os.*
55,00 zł - 120 min. pobytu na basenie, w tym 50 min. zajęć - zajęcia dla 2 os.*
*karnet płatny za 3 kolejne lekcje z góry. Opłata za udział w zajęciach 1 osoby.
B) GRUPOWA NAUKA PŁYWANIA Z INSTRUKTOREM
- 380,00 zł - karnet 10 zajęć
(nauka pływania dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 5 lat)
- 240,00 zł - karnet 6 zajęć
(nauka pływania od 5 roku życia)
C) CENNIK AQUAFITNESS 20,00 zł - 70 min. pobytu na basenie, w tym 50 min. zajęć
1) dotyczy mieszkańców Gminy Trzebinia
2) Zakup biletu po okazaniu ważnej "KARTY TRZEBIŃSKIEJ". Podane ceny nie dotyczą wejść z karnetów i nie łączą się z innymi promocjami organizowanymi przez Krytą Pływalnię Aqua Planet.
Harmonogram wejść zgodny z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Trzebini.
3) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub I grupa inwalidzka

