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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-               /19 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia  

 
CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z KRYTYCH PŁYWALNI „DELFIN” i „MEWA” 

 
I. Klienci indywidualni 
 

1) Korzystanie z pływalni 

 
Opłaty 

ogólnodostępne Karta Rodzina 3+ Gliwicki Senior 65+ Gliwickie Senior 75+ 

dzieci do lat 3 zwolnione zwolnione 
  

dzieci w wieku od 3 lat, uczniowie i 
studenci w wieku do 24 lat 

c
 

7 zł za pierwszą godz.
 ab

 
3,50 zł 

za pierwszą godz.
 ab

 

  

dorośli 10 zł za pierwszą godz.
 ab

 
5 zł 

za pierwszą godz.
 ab

 
7 zł za pierwszą godz.

 

ab
 

5 zł za pierwszą godz.
 

ab
 

emeryci i renciści 
c
 7 zł za pierwszą godz.

 ab
    

osoby niepełnosprawne 
c
 5 zł za pierwszą godz.

 ab
  

  

opiekunowie osoby niepełnosprawnej 
posiadającej udokumentowaną potrzebę 
stałej opieki 

c
 

5 zł za pierwszą godz.
 ab

  

  

wstęp rodzinny (maksymalnie dwie osoby 
dorosłe i nie więcej niż 3 dzieci do 16 
roku życia) 

25 zł za pierwszą godz.
 ab

  

  

 
2) Korzystanie z sauny (tylko pływalnia Delfin) 

 
Opłaty 

ogólnodostępne Karta Rodzina 3+ Gliwicki Senior 65+ Gliwickie Senior 75+ 

wejście tylko do sauny 
8 zł za każde rozpoczęte 15 

min. 
4 zł za każde 

rozpoczęte 15 min. 
5,60 zł za każde 

rozpoczęte 15 min. 
4 zł za każde 

rozpoczęte 15 min. 

wejście do sauny od strony hali 
basenowej 

0,50 zł za 1 min. 0,25 zł za 1 min. 0,35 zł za 1 min. 0,25 zł za 1 min. 
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II. Klienci grupowi, zorganizowani i inne opłaty 
 
3) Korzystanie z pływalni przez gliwickie szkoły, przedszkola i domy dziecka 

 dzieci w wieku od 4 do 16 lat 
uczniowie w wieku  

powyżej 16 lat i studenci do 24 lat 

zajęcia szkolne 
poniedziałek – piątek 
8:00 ÷ 15:00 

5 zł/godz./1 osobę 
d
 5 zł/godz./1 osobę 

d
 

 w grupach  
15-osobowych 

w grupach  
10-osobowych 

nauka pływania 
poniedziałek – piątek 
8:00 ÷ 15:00 

 
7,50 zł/45 min./1 osobę 

 
9,50 zł/45 min./1 osobę 

klasy sportowe ze specjalnością pływacką poniedziałek – piątek 8:00 ÷ 15:00 zwolnione 

domy dziecka w grupach zorganizowanych co najmniej 5-osobowych zwolnione do 1 godziny 
abd

 

 
4) Udostępnienie pływalni dla grup zorganizowanych 

hala basenowa 
szkoły 150 zł za pierwszą godz. 

e
 

inne podmioty – po uprzedniej rezerwacji 
z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem 

600 zł za pierwszą godz.
 e
 

brodzik (pływalnia Delfin) nauka pływania 50 zł za pierwszą godz. 
e
 

basen rekreacyjny – brodzik (pływalnia Mewa) nauka pływania 70 zł za pierwszą godz. 
e
 

tor pływacki udostępnienie 70 zł za pierwszą godz. 
e
 

sala sportowa (pływalnia Delfin) 

szkoły pon. – pt. w godz. 7:00 ÷ 15:00 zwolnione 

inne podmioty 70 zł za pierwszą godz. 
e
 

gliwickie stowarzyszenia i kluby sportowe 30 zł za pierwszą godz. 
e
 

salka gimnastyczna (pływalnia Delfin) zajęcia gimnastyczne, fitness itp. 20 zł za pierwszą godz. 
e
 

salka gimnastyczna (pływalnia Mewa) zajęcia gimnastyczne, fitness itp. 40 zł za pierwszą godz. 
e
 

 
5) inne usługi 

Karta Stałego Klienta nośnik 15 zł + doładowanie karty 50 zł 
fg
 

opłata za wydanie wtórnika karty w przypadku zgubienia 15 zł 

opłata za zgubienie transpondera 40 zł 

instruktor prowadzący indywidualną naukę pływania za zgodą zarządcy obiektu 25 zł/godz. 
h
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a. Czas pobytu na pływalni naliczany jest od momentu przejścia bramki „wejście” do momentu przejścia przez bramkę „wyjście”.  
b. Czas pobytu na pływalni przekraczający godzinę rozliczany jest minutowo. Opłata obliczana jest w wysokości proporcjonalnej do ceny. 

c. Za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki. 
d. Jeden opiekun na każdych 15 uczestników bezpłatnie. 
e. Czas udostępnienia obiektu przekraczający godzinę rozliczany jest proporcjonalnie do ceny za każde rozpoczęte 15 minut.  

f. Karta Stałego klienta upoważnia do 15% zniżki na usługi dla klientów indywidualnych, zgodnie z zasadami sprzedaży i korzystania z Karty Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta MZUK 
Opłata za nośnik nie podlega zwrotowi. 

g. Zniżki wynikające z Karty Stałego Klienta nie łączą się z innymi programami i usługami obowiązującymi w pływalni. 

h. Cena nie uprawnia do zniżki wynikającej z Karty Stałego Klienta. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zakupu wejściówki zgodnie z obowiązującym cennikiem, zgodnie z obowiązującymi 
zasadami prowadzenia zajęć indywidualnej nauki pływania. 


