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CENNIK 
CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ  

AKWEN  
W CZERWONAKU 

 
1. PŁYWALNIA 

1.1. CENNIK WEJŚĆ JEDNORAZOWYCH 

BILET CENA UWAGI 

NORMALNY 
18,00 zł/ 
60 minut 

Obowiązuje dopłata za przekroczony limit czasu 
w wysokości 0,30 zł za każdą minutę. 

ULGOWY* 
12,00 zł/ 
60 minut 

Obowiązuje dopłata za przekroczony limit czasu 
w wysokości 0,20 zł za każdą minutę. 

CZERWONACKIEJ DUŻEJ 
RODZINY – RODZIC 

12,00 zł/ 
60 minut 

1. Bilet wydawany na podstawie Czerwonackiej 
Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość. 

2. Obowiązuje dopłata za przekroczony limit 
czasu w wysokości 0,30 zł za każdą minutę. 

CZERWONACKIEJ DUŻEJ 
RODZINY – DZIECKO 

6,00 zł/ 
60 minut 

1. Bilet wydawany na podstawie Czerwonackiej 
Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość. 

2. Obowiązuje dopłata za przekroczony limit 
czasu w wysokości 0,20 zł za każdą minutę. 

AKTYWNY PORANEK 
poniedziałek – piątek 

10,00 zł/ 
60 minut 

1. Wejście do godziny 11:00. 
2. Obowiązuje dopłata za przekroczony limit 

czasu w wysokości 0,20 zł za każdą minutę. 

CAŁODZIENNY 

 NORMALNY 35,00 zł 

ULGOWY* 25,00 zł 

CZERWONACKIEJ DUŻEJ 
RODZINY – DZIECKO 

15,00 zł 
Bilet wydawany na podstawie Czerwonackiej 
Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość. 

SENIORA GMINY CZERWONAK 
poniedziałek – piątek 

6,00 zł/ 
60 minut 

1. Wejście na pływalnię do godziny 11:00. 
2. Bilet wydawany na podstawie Karty Seniora 

Gminy Czerwonak wraz z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość. 

3. Obowiązuje dopłata za przekroczony limit 
czasu w wysokości 0,20 zł za każdą minutę. 
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WETERANA wstęp bezpłatny 

1. Wstęp bezpłatny na podstawie ważnej 
legitymacji weterana lub weterana 
poszkodowanego zgodnie z art. 30a ustawy  
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach 
działań poza granicami państwa (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 2205). 

2. Wejście do strefy odnowy biologicznej 
dodatkowo płatne (według cennika). 

STREFA ODNOWY 
BIOLOGICZNEJ 
wejście jednorazowe 

10,00 zł/ 
20 minut 

1. Pobyt do 20 minut opłacany z góry. 
2. Obowiązuje dopłata za przekroczony limit 

czasu w wysokości 0,50 zł za każdą minutę. 

28,00 zł/ 
60 minut 

1. Pobyt do 60 minut opłacany z góry. 
2. Obowiązuje dopłata za przekroczony limit 

czasu w wysokości 0,50 zł za każdą minutę. 

SEANS Z SAUNAMISTRZEM 
60,00 zł/ 
90 minut 

Pełen seans składa się trzech cyklów około 
trzydziestominutowych. 

GRUPOWY SZKOLNY  
I PRZEDSZKOLNY 
jednostki oświatowe, których 
organem prowadzącym jest 
Gmina Czerwonak 

5,00 zł/ uczeń/ 
45 minut 1. Grupy minimum dwunastoosobowe. 

2. Szkoły – jeden instruktor przypada na grupę 
piętnastoosobową. 

3. Przedszkola – jeden instruktor przypada na 
grupę dziesięcioosobową. 

4. Wejście opiekuna w cenie. 
5. Wejście możliwe od poniedziałku do piątku 

w godz. 6:30-15:30 (ostatnie wejście). 
6. Konieczna rezerwacja z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. 

GRUPOWY SZKOLNY  
I PRZEDSZKOLNY 
pozostałe publiczne jednostki 
oświatowe mające siedzibę na 
terenie gminy Czerwonak 

5,40 zł/ uczeń/ 
45 minut 

GRUPOWY 
pozostałe jednostki oświatowe, 
organizacje pozarządowe oraz 
grupy zorganizowane 

6,00 zł/ uczeń/ 
45 minut 

INSTRUKTORSKI 250,00 zł 

1. Upoważnia do prowadzenia zajęć przez 
osoby niezatrudnione przez Centrum 
Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, po 
uprzedniej pisemnej zgodzie dyrektora. 

2. Cena zawiera wejście na pływalnię. 
3. Czas zajęć – do 60 minut. 
4. Po przekroczeniu czasu 60 minut należy 

zakupić kolejny bilet. 
5. Wynajem toru w cenie. 
6. Cena dotyczy zajęć dla jednej osoby. 

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. Ze strefy odnowy biologicznej mogą korzystać osoby po ukończeniu 16 roku życia. 
3. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 



Strona 3 z 4 
 

 

1.2. CENNIK KARNETÓW INDYWIDUALNYCH 

ABONAMENT CENA UWAGI 

KARNET 60 53,00 zł 
1. Karnet o wartości 60,00 zł. 
2. Ważny 45 dni od daty zakupu. 

KARNET 90 79,00 zł 
1. Karnet o wartości 90,00 zł. 
2. Ważny 45 dni od daty zakupu. 

KARNET 120 105,00 zł 
1. Karnet o wartości 120,00 zł. 
2. Ważny 45 dni od daty zakupu. 

KARNET 300 265,00 zł 
1. Karnet o wartości 300,00 zł. 
2. Ważny 180 dni od daty zakupu. 

1.3. CENNIK KARNETÓW DLA ZAKŁADÓW PRACY 

LICZBA KARNETÓW CENA UWAGI 

do 15 sztuk 79,00 zł 1. Karnet o wartości 90,00 zł. 
2. Ważny 60 dni od daty zakupu. 
3. Podana cena dotyczy jednej sztuki 

w określonych wariantach zakupowych. 

od 15 do 50 sztuk 75,00 zł 

powyżej 50 sztuk 70,00 zł 

Informacje dodatkowe: 
1. Karnety są rozliczane minutowo: 
a) bilet normalny – 0,30 zł za minutę, 
b) bilet ulgowy – 0,20 zł za minutę. 
2. Przy zakupie karnetu należy doliczyć jednorazową opłatę za jego wydanie, zgodnie z cennikiem usług 

i opłat dodatkowych; rozdział I, punkt 4, pozycja 3. 
3. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

1.4. CENNIK WYNAJMU PRZESTRZENI BASENOWEJ 

WYNAJEM TORU 
SPORTOWEGO 

CENA JEDEN TOR CENA KOLEJNY TOR* 
 

UWAGI 

Kluby pływackie działające na 
obszarze gminy Czerwonak 

140,00 zł/ 
60 minut 

180,00 zł/ 
60 minut 

*Cena za kolejny tor 
wynajmowany 
w danej godzinie. 

Pozostałe podmioty 
200,00 zł/ 
60 minut 

  

Informacje dodatkowe: 
1. Z toru może korzystać maksymalnie dwanaście osób. 
2. Dostępne terminy: od poniedziałku do piątku w godzinach 16:15-20:00 (ostatnie wejście), sobota 

w godzinach 8:00-13:00 (ostatnie wejście). 
3. Konieczna rezerwacja z tygodniowym wyprzedzeniem. 
4. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

OPIS CENA UWAGI 

Wynajem hali basenowej 
2 300,00 zł/ 

60 minut 

1. Wynajem obejmuje basen sportowy (sześć 
torów), basen do nauki pływania, basen 
rekreacji wraz z jacuzzi i sauną. 

2. Konieczna rezerwacja z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem. 

3. Maksymalna liczba osób – 120. 

Wynajem basenu sportowego 
1 150,00 zł/ 

60 minut 

1. Konieczna rezerwacja z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem. 

2. Maksymalna liczba osób – 60. 
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Wynajem basenu do nauki 
pływania 

500,00 zł/ 
60 minut 

1. Konieczna rezerwacja z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem. 

2. Maksymalna liczba osób – 30. 

Wynajem strefy odnowy 
biologicznej 

1000,00 zł/ 
60 minut 

1. Konieczna rezerwacja z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem. 

2. Maksymalna liczba osób – 20. 

Informacje dodatkowe: 
1. Wynajem przestrzeni basenowej możliwy jest tylko w godzinach funkcjonowania obiektu. 
2. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 


