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CENNIK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY WAWER
Pływalnia Anin – ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa
1.
2.
3.
4.

Bilet (chip) aktywuje się w momencie zakupu.
Bilety i karnety obowiązują w streﬁe terenu pływalni określonego w regulaminie Pływalni Anin.
Podane ceny biletów są kwotami bruGo i uwzględniają podatek VAT.
Osoby uprawione do zakupu biletów ulgowych, Karty Warszawiaka, Karty Młodego Warszawiaka, Karty Dużej Rodziny, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki.

CENNIK BILETÓW INDYWIDUALNYCH do celów rekreacyjnych

Lp.

Nazwa biletu

Uprawnienia do
pobytu w dniach/
godzinach :

Podstawowy czas
pobytu

Przeznaczony dla:

Opłata za pierwszą
godzinę

Opłata za pierwszą
godzinę dla
posiadaczy:
Karty Warszawiaka,
Młodego
Warszawiaka,
Dużej Rodziny

Opłata za każdą
następną minutę
(po przekroczeniu
czasu)

1

Normalny

Codziennie w
godzinach otwarcia
Pływalni Anin

60 min.

Osoby nieuprawione
do zniżek: tj. biletu
ulgowego lub
posiadaczy Karty
Warszawiaka, Karty
Młodego Warszawiaka
lub Karty Dużej
Rodziny.

15,00 zł

13,50 zł

0,30 zł

2

Ulgowy*

Codziennie w
godzinach otwarcia
Pływalni Anin

60 min.

Zgodnie z opisem pod
tabelką – CENNIK
BILETÓW
INDYWIDUALNYCH
ULGOWYCH

9,00 zł

8,10 zł

0,20 zł
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3

Całodzienny

Codziennie w
godzinach otwarcia
Pływalni Anin

Bez ograniczeń

Bilet uprawnia do
jednorazowego
wejścia i przebywania
bez ograniczeń
czasowych w danym
dniu

29,00 zł

26,10 zł

Brak dopłat

4

Bilet na START

Codziennie w
godzinach otwarcia
Pływalni Anin

15 minut

Opiekun dziecka

0,00 zł

0,00 zł

0,30 gr.

5

Bilet na START – opiekun os.
niepełnosprawnej

Codziennie w
godzinach otwarcia
Pływalni Anin

25 minut

Opiekun os.
niepełnosprawnej

0,00 zł

0,00 zł.

0,20 gr.

6

Systemowy normalny

Codziennie w
godzinach otwarcia
Pływalni Anin

60 min.

Posiadaczy kart
systemowych tj.: FIT
PROFIT, MULTISPORT,
OK SYSTEM, FIT
PROFIT lub innych
systemów

60 min. W ramach
posiadanej KARTY

-

0,30 zł

7

Systemowy ulgowy

Codziennie w
godzinach otwarcia
Pływalni Anin

60 min.

Posiadaczy kart
systemowych tj.: FIT
PROFIT, MULTISPORT,
OK SYSTEM, FIT
PROFIT lub innych
systemów

60 min. W ramach
posiadanej KARTY

-

0,20 zł

8

Młodzieżowy

przerwy w roku
szkolnym woj.
Mazowieckie w godz.
6.05-21.45 (pon-pt)

60 min.

Młodzież szkolna- za
okazaniem ważnej
legitymacji szkolnej
( szkoły: podstawowe,
gimnazjalne,
ponadgimnazjalne) do
ukończenia 21 roku
życia.

5,50 zł

5,00 zł

0,20 zł
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9

Czas seniora

Poniedziałek-piątek w
godz. 6.05-10.00 (w
okresie ferii zimowych
i letnich szkół woj.
Mazowieckiego,
poniedziałek-piątek w
godz. 6.00-9.00

60 min.

Osoby powyżej 55
roku życia za
potwierdzeniem wieku
dokumentem
tożsamości.

5,50 zł

5,00 zł

0,20 zł

10

Weterani

Codziennie w
godzinach otwarcia
Pływalni Anin

60 min.

Osoby za okazaniem
legitymacji weterana
lub weterana
poszkodowanego

0 zł

0 zł

0 zł

11

Zagubienie kluczyka

Brak możliwości
odczytu chip Esok
System

30 zł

Bilety cennika indywidualnego nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż rekreacyjnych (zajęć indywidualnych nauki pływania lub jakichkolwiek zajęć pod nadzorem prowadzącego*Osoby
uprawione do zakupu biletu Ulgowego:
- Dzieci i młodzież za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej do 21 roku życia;
- Studenci do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej;
- Emeryci i renciści za okazaniem ważnej legitymacji ZUS;
-Osoby posiadające ważne orzeczenie i niepełnosprawności regionalnej Komisji Orzeczeń o Niepełnosprawności oraz ich opiekunów;
- „Honorowi Dawcy Krwi” – legitymacja o przyznaniu odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” lub odpowiedni wpis w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem tożsamości;
- Inwalidzi wojenni i wojskowi zakwaliﬁkowani do I grupy inwalidzkiej oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu.
UWAGA! Klienci legitymujący się Kartą MULTISPORT, MULTISPORT Ulgowy – wchodzą na teren pływalni w ramach biletu normlanego lub ulgowego (dopłaty za przedłużenie pobytu wg Cennika), w/w
wejścia na kartę nie łączą się z innymi zniżkami.

CENNIK BILETÓW GRUPOWYCH

Lp.

Rodzaj biletu

Uprawnienia do pobytu
w dniach/godzinach:

Podstawowy czas
pobytu

Przeznaczony dla :

Opłata za
pierwszą
godzinę

Opłata za pierwszą
godzinę dla
posiadaczy:
Karta Warszawiaka
Młodego
Warszawiaka
Dużej Rodziny

Dopłata za każdą
rozpoczętą minutę po
przekroczeniu 60
minut pobytu
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1

2

Rodzinny

Całodzienny rodzinny

Codziennie w godzinach
otwarcia Pływalni Anin

Codziennie w godzinach
otwarcia Pływalni Anin

60 min.

Bez ograniczeń

Osoba powyżej 18 roku
życia

15,00 zł (lub 9 zł
jeżeli osoba
dorosła
uprawiona jest
do biletu
ulgowego)

13,50 zł (lub 8,10
zł jeśli osoba
dorosła
uprawniona jest
do biletu
ulgowego

+ za każde dziecko w
wieku 7-18 lat lub
osobę wymagającą
opieki z powodu
niepełnosprawności

6,00 zł

5,40 zł

+ za każde dziecko w
wieku 0-6 lat

2,00 zł

1,80zł

Osoba powyżej 18 roku
życia

29,00 zł

26,10 zł

+ za każde dziecko w
wieku 0-18 lat, lub
osobę wymagającą
opieki z powodu
niepełnosprawności

+ 5,50 zł

5,00 zł

0,20 zł/ za każdą osobę

Brak

*Ze względów bezpieczeństwa kierownik Pływalni Anin może wyrazić zgodę na nieodpłatny pobyt 2 opiekunka w przypadku grupy dzieci do 7 lat. Pływalnia Anin zastrzega sobie prawo ograniczenia
dostępu do basenu sportowego oraz strefy relaksacyjnej ze względu na bezpieczeństwo dzieci.
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CENNIK BLETÓW WIELORAZOWYCH – KARNETY
Lp.

Rodzaj biletu

Uprawnienia do pobytu codziennie w godzinach otwarcia obiektu:

Cena

1

*Karnet 200,00 zł

Kwota 200,00 zł do wykorzystania prze 3 m-cy od daty zakupu

185,00 zł
( 175,00 zł przy zakupie 25 i więcej
karnetów

2

*Karnet 500,00 zł

Kwota 500,00 zł do wykorzystania przez 6 m-cy od daty zakupu

430,00 zł
( 405,00 zł przy zakupie 25 i więcej
karnetów)

3

*Karnet MASTER 1000 zł

Kwota 1000 zł do wykorzystania przez 12 m-ce od daty zakupu

800,00 zł
( 750,00 zł przy zakupie 25 i więcej
karnetów)

4

*Karnet – duplikat

Wydanie duplikatu jest możliwe tylko przy karnetach
spersonalizowanych

10,00 zł

*Zakup Karnetu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Pływalni Anin.
Karnet uprawnia do korzystania z pływalni w godzinach otwarcia. Środki nie wykorzystane nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość ich przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, pod warunkiem
że nowy karnet zostanie wykupiony w trakcie ważności obecnego Karnetu. W ramach karnetu może jednorazowo wejść 15 osób jednocześnie. Opłata wejściowe są pobierane z góry za pierwsze 60
minut, wg. obowiązującego cennika. W ramach karnetu honorowane są Karty Warszawiaka, Karty Młodego Warszawiaka, Karta Dużej Rodziny.
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CENNIK ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH PŁYWALNI ANIN
dla przedszkoli, szkół, placówek edukacyjnych, uczelni wyższych w godzinach 7.30-16.00
Lp.

Strefa udostepnienia

Dotyczy

Opłata za 45 minut ceny neto

1

1 tor basenu sportowego lub basenu rekreacyjnego

Udostepnienie toru pływalni. Nadzór
ratownika wodnego na zasadach
ogólnych, bez instruktora/trenera
prowadzącego zajęcia. Wg
wcześniejszego zgłoszenia i
podpisania Umowy grupa
uczestników może liczyć
maksymalnie 8 osób

30,00 zł

Lp.

Rodzaj usługi – nauka, doskonalenie pływalnia z instruktorem
pływalni OSIR

Liczba zgłoszonych uczestników

Opłata za 45 minut ceny neto

1

Zajęcia nauki, doskonalenia pływania – 45 minut z instruktorem
pływania OSIR. Jeden instruktor prowadzi zajęcia z grupą nie
większą niż 15 uczestników.

Do 8 uczestników

40,00 zł
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2

Zajęcia nauki, doskonalenia pływania – 45 minut z instruktorem
pływania OSIR. Jeden instruktor prowadzi zajęcia z grupą nie
większą niż 15 uczestników.

Od 8 do 15

70,00 zł

3

Zajęcia nauki, doskonalenia pływania – 45 minut z instruktorem
pływania OSIR. Jeden instruktor prowadzi zajęcia z grupą nie
większą niż 15 uczestników.

Od 16 do 24

110,00 zł

4

Zajęcia nauki, doskonalenia pływania – 45 minut z instruktorem
pływania OSIR. Jeden instruktor prowadzi zajęcia z grupą nie
większą niż 15 uczestników.

Od 25 do 30

140,00 zł

5

Zajęcia nauki, doskonalenia pływania – 45 minut z instruktorem
pływania OSIR. Jeden instruktor prowadzi zajęcia z grupą nie
większą niż 15 uczestników.

Od 31 do 32

150,00 zł

6

Zajęcia nauki, doskonalenia pływania – 45 minut z instruktorem
pływania OSIR. Jeden instruktor prowadzi zajęcia z grupą nie
większą niż 15 uczestników.

Od 33 do 40

180,00 zł

7

Zajęcia nauki, doskonalenia pływania – 45 minut z instruktorem
pływania OSIR. Jeden instruktor prowadzi zajęcia z grupą nie
większą niż 15 uczestników.

Od 41 do 45

210,00 zł

8

Zajęcia nauki, doskonalenia pływania – 45 minut z instruktorem
pływania OSIR. Jeden instruktor prowadzi zajęcia z grupą nie
większą niż 15 uczestników.

Od 46 do 48

220,00 zł

9

Zajęcia nauki, doskonalenia pływania – 45 minut z instruktorem
pływania OSIR. Jeden instruktor prowadzi zajęcia z grupą nie
większą niż 15 uczestników.

Od 49 do 56

250,00 zł

Na jednym torze może pływać maksymalnie 8 osób.
*Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia basenu sportowego i rekreacyjnego lub ich części.
* Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości zamówienia tj. ilość zgłoszonych uczestników do zajęć.
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** W ramach opłaty udostępnione jest zaplecze sanitarne wraz z przebieralnia na 15 min. Przed rozpoczęciem zajęć oraz 15 min. Po zakończeniu zajęć
*** Zajęcia nauki i doskonalenia pływalnia prowadzone są wg autorskiego programu nauki i doskonalenia pływalnia – zleceniodawca uprawniony jest do wprowadzania
korekty w programie na własne życzenie.
UWAGA! Ośrodek jest w stanie przyjąć max 24 uczestników na torach basenu rekreacyjnego oraz 32 uczestników na torach basenu sportowe

CENNIK UDOSTĘPNIENIA PŁYWALNI

Lp.

Strefa udostepnienia

Uprawnienia do pobytu w
dniach/godzinach

Przeznaczony dla:

Opłata za 60
minut ceny
neto

1

Strefa relaksacyjna

Rezerwacja strefy relaksacyjnej

Max 21 osób powyżej 18
roku życia

400,00 zł-godz.

2

Pływanie sportowe WAWER

Pon.-pt. 6.05-17.00 oraz
15.00-17.00
Sob.-niedz. 6.05-9.00 w trakcie
przerw w roku szkolnym dla woj.
Mazowieckiego/codziennie
6.05-17.00

Dotyczy Uczniowskich
Klubów Sportowych o
proﬁlu pływackim

50% stawki za
wynajęcie toru
pływalni
(max 8 os./tor)

3

Basen sportowy tor Nr *1

Wynajęcie toru Nr 1 basenu
sportowego – max 8 osób

Udostepnienie pływalni do 115,00 zł/godz.
celów sportowo
rekreacyjnych lub
edukacyjnych

4

Basen sportowy tor
Nr *2 lub Nr *3 lub Nr *4

Wynajęcie toru Nr 2 lub Nr 3 lub
Nr 4 basenu sportowego – max 8
osób

Udostepnienie pływalni do 110,00 zł/godz.
celów sportowo
rekreacyjnych lub
edukacyjnych
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5

Basen sportowy tor Nr *1
lub Nr * 2

Wynajęcie toru Nr 1 oraz toru Nr 2 Udostepnienie pływalni do 210,00 zł/godz.
basenu sportowego – max 16
celów sportowo
każdy kolejny
osób
rekreacyjnych lub
tor 105,00 zł/
edukacyjnych
godz.

6

Basen sportowy*

Wynajęcie całego basenu
sportowego

Udostepnienie pływalni do
celów sportowo
rekreacyjnych lub
edukacyjnych

600 zł/godz.

7

Basen rekreacyjny*

Wynajęcia toru skrajnego basenu
rekreacyjnego – max 8 osób

Udostepnienie pływalni do
celów sportowo

80,00 zł/godz.

8

Basen rekreacyjny*

Wynajęcie toru środkowego basenu
rekreacyjnego – max 8 osób

Udostepnienie pływalni do
celów sportowo
rekreacyjnych lub
edukacyjnych

75 zł/godz.

9

Basen rekreacyjny

Wynajęcie toru skrajnego oraz
środkowego basenu rekreacyjnego –
max 16 osób

Udostepnienie pływalni do
celów sportowo
rekreacyjnych lub
edukacyjnych

150,00 zł/godz.

10

Basen*

Wynajęcie całego basenu
rekreacyjnego – max 40 osób

Udostepnienie pływalni do
celów sportowo
rekreacyjnych lub
edukacyjnych

600,00 zł/godz.

11

Basen***

Wynajęcie hali basenowej – max 126
osób

Udostepnienie pływalni do
celów sportowo
rekreacyjnych lub
edukacyjnych

1000,00 zł/godz.
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12

Basen **

Wynajęcie hali basenowej – max 126
osób w porze nocnej 22.00-6.00

Udostepnienie pływalni do
celów sportowo
rekreacyjnych lub
edukacyjnych

800,00 zł/godz.

*Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia basenu sportowego i rekreacyjnego lub ich części.
** Do ceny należy doliczyć obowiązek zatrudnienia obsługi pływalni na koszt Najemcy min. 3 ratowników oraz min. 1 osobę obsługi klienta.
Udostępnienie pływalni lub jej części uprawnia klientów Najemcy do pobytu w streﬁe udostępnionej wraz z zapleczem sanitarnym.
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer uprawiony jest do odmowy sprzedaży biletu lub udostepnienia obiektu zgodnie z ustawą o
bezpieczeństwie osób kapiących się lub w sytuacji innych ważnych przyczyn.
Dyrektor udziela pełnomocnictwa kierownikowi Pływalni Anin do zastosowania zniżek i ulg lub bezpłatnych wejść na wypadek uzyskania przez klienta niepełnej usługi lub
przerwanej usługi w wyniku awarii.
Programy m.st. Warszawy wg cennika ustalonego przez Radę m.st. Warszawy.

