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CENNIK 
CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ  

AKWEN  
W CZERWONAKU 

 
II) AKWEN TROPICANA OWIŃSKA 

1. CENNIK WEJŚĆ NA KĄPIELISKO 

BILET CENA UWAGI 

NORMALNY 
poniedziałek – piątek 7,00 zł 

Możliwość uiszczenia opłaty w ramach 
karnetu wejść na pływalnię 
w Koziegłowach. 

sobota, niedziela, święta 8,00 zł 

ULGOWY* 
poniedziałek – piątek 4,00 zł 

sobota, niedziela, święta 5,00 zł 

CZERWONACKIEJ 
DUŻEJ RODZINY 

RODZIC 5,00 zł Bilet wydawany na podstawie 
Czerwonackiej Karty Dużej Rodziny 
wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość. 

DZIECKO 3,50 zł 

WETERANA 
wstęp 

bezpłatny 

Na podstawie ważnej legitymacji 
weterana lub weterana 
poszkodowanego, o której mowa w art. 
30a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o weteranach działań poza granicami 
państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2205). 

Informacje dodatkowe: 
1. *Osoby uprawnione do korzystania z biletów i karnetów ulgowych: 

a) dzieci do ukończenia 3 roku życia – pełna ulga (wejście bezpłatne), 
b) dzieci od 3 do ukończenia 7 roku życia (do momentu rozpoczęcia obowiązku szkolnego), 
c) dzieci i młodzież szkolna na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, 
d) studenci do ukończenia 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, 
e) emeryci i renciści na podstawie ważnej legitymacji, 
f) osoby z niepełnosprawnością na podstawie zaświadczenia o niepełnosprawności (opiekun osoby 

z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym – wejście bezpłatne). 
2. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 
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2. CENNIK WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU 

OPIS CENA 

PADDLEBOARD 
osoby pełnoletnie 

15,00 zł/ 
60 minut 

KAJAK 
15,00 zł/ 
60 minut 

ROWER CZTEROOSOBOWY 
25,00 zł/ 
60 minut 

ROWER CZTEROOSOBOWY 
z Czerwonacką Kartą Dużej Rodziny 

12,50 zł/ 
60 minut 

LEŻAK 15,00 zł 

Informacje dodatkowe: 
1. Sprzęt pływający mogą wypożyczać wyłącznie osoby pełnoletnie. 
2. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 

3. CENNIK WEJŚĆ DO LABIRYNTU 

RODZAJ BILETU CENA UWAGI 

NORMALNY 8,00 zł  

ULGOWY* 4,00 zł  

CZERWONACKIEJ 
DUŻEJ 
RODZINY 

RODZIC 6,00 zł Bilet wydawany na podstawie Czerwonackiej Karty 
Dużej Rodziny wraz z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość. DZIECKO 3,00 zł 

SENIORA GMINY CZERWONAK 5,00 zł 
Bilet wydawany na podstawie Karty Seniora 
Gminy Czerwonak wraz z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość. 

GRUPOWY 
3,00 zł/ 
osoba 

1. Grupy minimum dwunastoosobowe. 
2. Opiekun – wejście bezpłatne. 
3. Konieczność dokonania wcześniejszej 

rezerwacji. 
4. Uprawnieni: dzieci i młodzież szkolna, 

studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci 
i renciści na podstawie ważnej legitymacji. 

Informacje dodatkowe: 
1. *Osoby uprawnione do korzystania z biletów ulgowych: 

a) dzieci do ukończenia 3 roku życia – pełna ulga (wejście bezpłatne), 
b) dzieci od 3 do ukończenia 7 roku życia (do momentu rozpoczęcia obowiązku szkolnego), 
c) dzieci i młodzież szkolna na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, 
d) studenci do ukończenia 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, 
e) emeryci i renciści na podstawie ważnej legitymacji, 
f) osoby z niepełnosprawnością na podstawie zaświadczenia o niepełnosprawności (opiekun osoby 

z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym – wejście bezpłatne). 
2. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 


