Cennik obowiązujący od 01.12.2018r.
CZAS
POBYTU

PONIEDZIAŁEK-NIEDZIELA
CENA/ OSOBA

Dopłaty *

Bilety indywidualne od 7:00 do 8:30
Bilet „Poranny Ptaszek”

100 minut

7 zł

Bilety indywidualne od 8:30 do 22:00
Bilet normalny
Bilet ulgowy

70minut

Bilety normalny 2H
Bilet ulgowy 2H
Bilet „No limit”
Bilet rodzinny 1+1
Jedna osoba dorosła i jedno dziecko po ukończeniu 4 roku życia
Bilet Rodzinny 3+
Dla minimum 3 osób płatnych, w tym maksymalnie 2 osób dorosłych
Bilet Rodzinny dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny z Gminy Gorzyce
bilet normalny
bilet ulgowy
Bilet Rodzinny dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny z Gminy Lubomia
bilet normalny
bilet ulgowy:
Bilet Senior
Dla osób po ukończeniu 60 roku życia po okazaniu potwierdzenia daty
Bilet dla osób niepełnosprawnych
Wszystkie stopnie niepełnosprawności za okazaniem dokumentu
Bilet opiekuna
Wyłącznie w celu udzielenia pomocy dzieciom w przebraniu się
Pakiet Korzyści:
Basen + Sauna „Bono”
90 minut basen + sauna wejście nielimitowane czasowo
Basen + siłownia Centrum Treningu
Jednorazowe wejścia (90 minut na basen + nielimitowana Siłownia)

130 minut
bez limitu

12 zł
8 zł
19 zł
12 zł
25 zł

70 minut

9 zł

70 minut

8 zł

70 minut

8,40 zł
5,60 zł

70 minut

6 zł
4 zł

70 minut

9 zł

70 minut

8 zł

15 minut

0 zł

inne

30 zł

inne

30 zł

0,40 zł

Bilety grupowe

Dla grupy od 10 osób

dla podmiotów z siedzibą w Gminie Gorzyce
dla podmiotów z siedzibą poza Gminą Gorzyce

130 minut
130 minut

6 zł
8 zł

Karnety – Karty Stałego Klienta
( wyłącznie dla osób indywidualnych)
data ważności 12 miesięcy
Rodzaj:
Karnet K50
karnet K100
Karnet K200
karnety dla podmiotów z siedzibą w Gminie Gorzyce
karnety dla podmiotów z siedzibą poza Gminą Gorzyce

zniżka
10%
15%
17%
25%
20%

cena
wartość
45 zł
50 zł
85 zł
100 zł
166 zł
200 zł
Zakup >5 szt +
wartość >500 zł

Inne usługi
Obowiązuje rezerwacja lub zgoda biura basenu
Szkółka pływacka Nautica
nauka pływania dla dzieci 5-17 lat
Kurs miesięczny/ 8 zajęć

136 zł

nauka pływania dorośli od 17 lat
Kurs miesięczny/ 8 zajęć
wejście jednorazowe:
dzieci 5-17 lat
dorośli od 18 lat
Aquaerobik Nautica
wejście jednorazowe
Aquaaerobik
Karnet miesięczny 4 wejścia (minimum 3)
Aquaaerobik
Karnet miesięczny 5 wejść

70 minut w tym 45
minut zajęć

160 zł
17 zł
20 zł
15 zł

70 min
W tym 45 minut
zajęć

49 zł
59 zł

Bilety Instruktorskie
Obowiązuje uzyskanie zgody biura basenu
uczestników obowiązują opłaty za korzystanie z pływalni
Bilet instruktorski ( max 5 osób uczących się )
dla osób/ podmiotów bez podpisanej umowy z GOTSiR
Bilet instruktorski ( max 5 osób uczących się)
Dla osób/ podmiotów z podpisaną umową z GOTSiR

20 zł

0,35 zł

60 minut

12 zł

Pozostałe usługi
Rezerwacje ( obowiązuje uzyskanie zgody biura basenu)
wynajem kuli wodnej
wynajem sprzętu sportowego
kaucja zwrotna za karnet wydawany do 31.12.2018r.
jednorazowa opłata za wydanie karnetu od 01.01.2019r.
opłata za zgubienie/ zniszczenie chip-a

5 zł
5 zł
10 zł
5 zł
30 zł

Rezerwacje ( nie zwalnia z opłat za korzystanie z pływalni ):
1 tor basenu sportowego
½ basenu rekreacyjnego
rezerwacja uzgodnionej z biurem części basenu dla UKS Aligator
Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica”
Ul. Bogumińska 31, 44-350 Gorzyce
Tel. 32 4514 634

60 minut
ryczałt miesięczny

80 zł

1 zł

120 zł

2 zł

100 zł
www.nautica-gorzyce.pl
biuro@nautica-gorzyce.pl

