
         

CENNIK 

korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Pływalnię 
Miejską w Siemianowicach Śląskich 

 

WEJŚCIA NA BASEN 

 
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 

Cena za 45 min Bilet normalny do 15.00 7,50 

Cena za 45 min Bilet ulgowy do 15.00 5,00 

Cena za 45 min Bilet: 

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” 

„Siemianowicka Karta Seniora 60+” 

3,80 

Cena za 45 min Bilet normalny od 15.00 10,00 

Cena za 45 min Bilet ulgowy od 15.00 7,50 

Cena za 45 min Bilet od 15.00 

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” 

„Siemianowicka Karta Seniora 60+” 

5,00 

Cena za 45 min Bilet instruktorski-indywidualne nauki pływania 20,00 

SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTA 

Cena za 45 min Bilet normalny  12,00 

Cena za 45 min Bilet ulgowy  8,00 

Cena za 45 min Bilet: 

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” 

„Siemianowicka Karta Seniora 60+” 

 

6,00 

 

Cena za 45 min Bilet instruktorski-indywidualne nauki pływania 22,00 

PONIEDZIAŁEK-NIEDZIELA, ŚWIĘTA 

1 wejście-45 min Karnet normalny (10 wejść)  90,00 

1 wejście-45 min Karnet ulgowy (10 wejść)  70,00 

1 wejście-45 min Karnet (10 wejść) : 
„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” 

„Siemianowicka Karta Seniora 60+” 

45,00 

GRUPY ZORGANIZOWANE - CENA BILETU DLA 1 OSOBY 

Przez grupę zorganizowaną rozumie się grupę min. 10 osobową wraz z opiekunem, 
który ma wstęp wolny  

Cena za 45 min Uczestnik: 

uczeń szkolny, przedszkolny korzystający z basenu 

w ramach zajęć wychowania fizycznego 

 

4,00 

 



 
 

GIMNASTYKA W WODZIE 

Cena za 45 min Bilet na aerobik w wodzie 12,50 

 

Cena za 45 min Bilet na aerobik w wodzie 

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” 

„Siemianowicka Karta Seniora 60+” 

9,00 

Cena za 45 min Bilet na gimnastykę korekcyjną dla dzieci i 

młodzieży 

9,00 

 

Cena za 45 min Bilet na gimnastykę korekcyjną dla dzieci i 

młodzieży  

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” 

6,30 

Cena za 45 min Bilet na gimnastykę rehabilitacyjną dla dorosłych 

na basenie 

13,00 

Cena za 45 min Bilet na gimnastykę rehabilitacyjną dla dorosłych 

na basenie 

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” 

„Siemianowicka Karta Seniora 60+” 

9,50 

Cena za 45 min Bilet na gimnastykę dla Seniora 

„Siemianowicka Karta Seniora 60+” 

Słuchacze Uniwersytetu III Wieku 

5,00 

1 wejście - 45 

min. 

Karnet na zajęcia rehabilitacji dla dorosłych (10 

wejść) 
110,00 

1 wejście - 45 

min. 

Karnet na zajęcia rehabilitacji dla dorosłych  (10 

wejść) 
„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” 

„Siemianowicka Karta Seniora 60+” 

80,00 

REZERWACJA BASENU  PONIEDZIAŁEK - NIEDZIELA 

Cena za 45 min Najem całego basenu do godz. 15.00 120,00 

Cena za 45 min Najem połowy basenu (2 tory) do godz. 15.00 75,00 

Cena za 45 min Najem całego basenu od godz. 15.00 240,00 

Cena za 45 min Najem połowy basenu (2 tory) od godz. 15.00 130,00 

 
WEJŚCIE NA SIŁOWNIĘ 

PONIEDZIAŁEK-NIEDZIELA 

1 wejście-max. 

180 min 

Karnet na siłownię (15 wejść) 80,00 

1 wejście-max. 

180 min 

Karnet na siłownię (15 wejść) 
„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” 

„Siemianowicka Karta Seniora 60+” 

40,00 

max. 180 min. Bilet na siłownię- wejście jednorazowe 10,00 

max. 180 min. Bilet na siłownię- wejście jednorazowe: 

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” 

5,00 



„Siemianowicka Karta Seniora 60+” 

 ZAJĘCIA FITNESS NA SALI 

GRUPA MAX. 12 OSÓB 

 

1 wejście- 50 min. Karnet na zajęcia fitness (10 wejść) 80,00 

1 wejście- 50 min. Karnet na zajęcia fitness (10 wejść) 
„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” 

„Siemianowicka Karta Seniora 60+” 

56,00 

Cena za 50 min. Bilet na zajęcia fitness-wejście jednorazowe 11,00 

Cena za 50 min. Bilet na zajęcia fitness-wejście jednorazowe 

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” 

„Siemianowicka Karta Seniora 60+” 

8,00 

ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA SALI 

GRUPA MAX. 8 OSÓB 

Cena za 30 min. Bilet na zajęcia gimn. korekcyjnej-wejście 

jednorazowe 

9,00 

Cena za 30 min. Bilet na zajęcia gimn. korekcyjnej-wejście 

jednorazowe 

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” 

6,50 

 
SAUNA 

Cena za 30 min. Bilet na saunę – z sauny mogą korzystać max. 3 

osoby 

25,00 

Cena za 60 min Bilet na saunę  – z sauny mogą korzystać max. 3 

osoby 

35,00 

 
REZERWACJA SALKI  FITNESS 

PONIEDZIAŁEK-NIEDZIELA 

Cena za 30 min. Najem sali gimnastycznej 25,00 

Cena za 60 min. Najem sali gimnastycznej 40,00 

Cena za 30 min. Najem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe: 

szkoły oraz kluby sportowe z Siemianowic 

Śląskich 

10,00 

Cena za 60 min. Najem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe: 

szkoły oraz kluby sportowe z Siemianowic 

Śląskich 

18,00 

CENNIK POWIERZCHNI REKLAMOWYCH 

Cena za 1 m²/m-c Hala basenu 90,00 

Cena za 1 m²/m-c Hala basenu-szkoły z miasta Siemianowic Śląskich 15,00 

Cena za 1 m²/m-c Hala basenu- dla podmiotów mających siedzibę na 

terenie Siemianowic Śląskich wykonujących 

zadania w zakresie ratownictwa wodnego na 

podstawie zezwolenia wydanego przez właściwego 

ministra z przeznaczeniem na ich działalność 
statutową, utrzymujących się wyłącznie ze składek 

7,00 



członkowskich lub dotacji i nie prowadzących 

działalności gospodarczej 

Cena za 1 m²/m-c Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” 40,00 

Cena za 1 m²/m-c Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” 

- szkoły z miasta Siemianowic Śląskich 

10,00 

Cena za 1 m²/m-c Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego 

„SPORCIK”- dla podmiotów mających siedzibę na 

terenie Siemianowic Śląskich wykonujących 

zadania w zakresie ratownictwa wodnego na 

podstawie zezwolenia wydanego przez właściwego 

ministra z przeznaczeniem na ich działalność 
statutową, utrzymujących się wyłącznie ze składek 

członkowskich lub dotacji i nie prowadzących 

działalności gospodarczej 

5,00 

 
 

1. Dzieci do lat 3 – wstęp wolny 

 

2. Bilet ulgowy- do korzystania z biletu ulgowego 

uprawnione są dzieci w wieku od 4 do 7 roku życia. 

 

3. Bilet ulgowy -  do korzystania z biletu ulgowego 

uprawnieni są: młodzież szkolna, studenci do 26 lat za 

okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, emeryci i 

renciści (za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka 

renty,emerytury). 

 

4.  Bilet ulgowy -  do korzystania z biletu ulgowego 

uprawnione są osoby niepełnosprawne (za okazaniem 

ważnej legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności) 

oraz opiekun. 

 

5.Weteran i weteran poszkodowany korzysta nieodpłatnie z 

siłowni, sali gimnastycznej oraz pływalni, zgodnie z 

Ustawą o weteranach. Dokumentem potwierdzającym 

prawo do korzystania z uprawnień jest legitymacja 

weterana lub weterana poszkodowanego. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


