Cennik usług obowiązuje od 15 października 2021 r.
Podane ceny zawierają podatek VAT
KRYTA PŁYWALNIA DELFIN
Klienci indywidualni

Cena za 60 minut pobytu

Cena za kolejne 6 minut pobytu

Bilet ulgowy

Bilet normalny

Bilet ulgowy

Bilet normalny

poniedziałek - piątek w godz. 6:00 – 22:00

7 zł

10 zł

0,70 zł

1,00 zł

soboty, niedziele i święta w godz. 6:00 – 22:00

8 zł

12 zł

0,80 zł

1,20 zł

Bilety grupowe

Cena za 60 minut pobytu

Cena za kolejne 6 minut pobytu

Bilet ulgowy

Bilet normalny

Bilet ulgowy

Bilet normalny

poniedziałek - piątek w godz. 6:00 – 22:00

6 zł

9 zł

0,60 zł

0,90 zł

soboty, niedziele i święta w godz. 6:00 – 22:00

7 zł

10 zł

0,70 zł

1,00 zł

Bilety grupowe mogą nabyć grupy zorganizowane liczące co najmniej 15 osób, opiekun - wstęp wolny.
Karnety kwotowe
100 zł + 10% rabatu (liczony od ceny pobytu)

200 zł + 20% rabatu (liczony od ceny pobytu)

Karnety ważne są 1 rok od daty zakupu i rozliczane są według cennika z uwzględnieniem rabatów.
Po upływie 1 roku środki zgromadzone na karnecie nie podlegają zwrotowi.
Karty stałego klienta
Srebrna karta 550 zł
dla grup klientów uprawnionych do biletów ulgowych,
bez ograniczenia czasowego, ważna 1 rok od daty zakupu

Złota karta 850 zł
dla pozostałych klientów, bez ograniczenia czasowego,
ważna 1 rok od daty zakupu

Inne postanowienia:
- opłata za pierwsze 60 minut pobytu naliczana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi. Za pobyt w strefie basenowej powyżej jednej godziny
naliczana jest opłata według cennika, w oparciu o rzeczywisty czas pobytu z dokładnością do 6 minut
- sekcje pływania, treningi oraz zawody organizowane przez organizacje i stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu miasta i gminy Kozienice niezlecone
przez podmioty zewnętrzne korzystają z rabatu 100%
Dodatkowe usługi
Nauka pływania dla grup zorganizowanych
Opłata aktywacyjna za wydanie karty

90 zł

45 minut
10 zł

CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ
Odnowa biologiczna

30 zł
Dopłata za każde rozpoczęte 15 min – 5 zł

2 godziny

Odnowa biologiczna + pływalnia

40 zł
Dopłata za każde rozpoczęte 15 min – 5 zł

3 godziny

Odnowa biologiczna + pływalnia

70 zł

bez ograniczenia czasowego

Odnowa biologiczna + Słoneczna Łąka

40 zł

2,5 godziny

Odnowa biologiczna + pływalnia + Słoneczna Łąka

50 zł

3,5 godziny

Odnowa biologiczna + pływalnia + Słoneczna Łąka

80 zł

bez ograniczenia czasowego

Karnet – odnowa biologiczna

250 zł

10 wejść x 2 godziny

Karnet – odnowa biologiczna + pływalnia

350 zł

10 wejść x 3 godziny

Wypożyczenie dodatkowego ręcznika

10 zł/1 sztuka

Opłata aktywacyjna za wydanie karty

10 zł
FITNESS CLUB
Bilet ulgowy

Bilet normalny

Wejście jednorazowe bez ograniczenia czasowego

15 zł

15 zł

Karnet - 8 wejść

75 zł

75 zł

Karnet na 2 tygodnie

60 zł

60 zł

Karnet na 1 miesiąc

80 zł

100 zł

Karnet na 2 miesiące

150 zł

190 zł

Karnet na 3 miesiące

200 zł

250 zł

Fitness Club - Trening indywidualny
Dopłata do wejścia zwykłego - jednorazowego

50 zł

90 minut

Wejście jednorazowe

60 zł

90 minut

Karnet – 8 wejść

400 zł

90 minut

Karnet – 12 wejść

550 zł

90 minut

Zajęcia z instruktorem w grupie*
Karnet 4 wejścia na 1 miesiąc

65 zł

60 minut

Karnet 8 zajęć na 1 miesiąc

110 zł

60 minut

Karnet 12 zajęć na 1 miesiąc

150 zł

60 minut

Zajęcia z instruktorem w grupie + siłownia OPEN*
Karnet 4 wejścia na 1 miesiąc

140 zł

60 minut

Karnet 8 wejść na 1 miesiąc

180 zł

60 minut

Karnet 12 wejść na 1 miesiąc

220 zł

60 minut

Karnet OPEN na 1 miesiąc

260 zł

60 minut

Wejście jednorazowe bez ograniczenia czasowego

18 zł

*1 karnet obowiązuje na wszystkie zajęcia po uprzednim zapisaniu się na nie u instruktora
Opłata aktywacyjna za wydanie karty

10 zł
SZTUCZNE LODOWISKO

Bilet ulgowy

5 zł

45 minut

Bilet normalny

7 zł

45 minut

Wypożyczenie łyżew

5 zł/ 1 para

45 minut

Ostrzenie łyżew

5 zł/ 1 para
HALA SPORTOWA

Treningi

80 zł

godzina

Wynajem sektora (1/3 hali)

30 zł

godzina

Siłownia – grupy zorganizowane powyżej 10 osób

60 zł

godzina

Imprezy widowiskowo – kulturalne

300 zł

godzina

Treningi oraz zawody organizowane przez organizacje i stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu miasta
i gminy Kozienice stosownie do uprawnionej dyscypliny sportu w hali sportowej niezlecone przez podmioty zewnętrzne korzystają z rabatu 100 %
BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ
Zawody i imprezy sportowe

500 zł

dzień

STADION LEKKOATLETYCZNO - PIŁKARSKI
Imprezy sportowe

300 zł

godzina

Treningi

60 zł

godzina

Nagłośnienie

50 zł

godzina

Festyny, imprezy kulturalne oraz rekreacyjno-sportowe

5 000 zł

dzień

Mecz piłkarski

1 000 zł

2 godziny

500 zł

2 godziny

Treningi z szatniami

Treningi oraz zawody organizowane przez organizacje i stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu miasta i gminy Kozienice stosownie do uprawnionej
dyscypliny sportu na terenie stadionu lekkoatletyczno - piłkarskiego niezlecone przez podmioty zewnętrzne korzystają z rabatu 100 %
BOISKO TRENINGOWE
Mecz piłkarski

700 zł

2 godziny

Treningi dla grup zorganizowanych

120 zł

1,5 godziny

3 000 zł

dzień

Festyny, imprezy kulturalne oraz rekreacyjno-sportowe

Treningi oraz zawody organizowane przez organizacje i stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu miasta i gminy Kozienice stosownie do uprawnionej
dyscypliny sportu na terenie boiska treningowego niezlecone przez podmioty zewnętrzne korzystają z rabatu 100 %
Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są:
- dzieci od 3 do 7 lat
- dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej
- emeryci i renciści za okazaniem ważnej legitymacji
- osoby niepełnosprawne po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości
Zwolnieni z opłat są:
- dzieci do 3-ech lat
- opiekunowie grup zorganizowanych (1 opiekun na 15 osób)
- opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki
OŚRODEK REKREACJI I TURYSTYKI
Oferta dla klienta indywidualnego
Pensjonat/cena za pokój

Opłaty:
- zgubienie paska na pływalnię – 100 zł
- zgubienie numerku do szatni – 10 zł
- zgubienie numerku do Fitness Clubu
oraz Centrum Odnowy Biologicznej – 15 zł

Pokój 2-osobowy bez łazienki

doba

90 zł

Pokój 1-osobowy z łazienką

doba

80 zł

Pokój 2-osobowy z łazienką

doba

110 zł

Pokój 2-osobowy dla jednej osoby z łazienką

doba

80 zł

Apartament 2-osobowy

doba

160 zł

Dostawka do apartamentu - maksymalnie 2 łóżka

doba

30 zł/łóżko

Domki campingowe/cena za domek
Domek z umywalką (2 osobowy) bez łazienki

doba

60 zł

Domek z umywalką (2 osobowy) bez łazienki z ciepłą wodą

doba

70 zł

Domek z umywalką (4 osobowy) bez łazienki

doba

120 zł

Domek z umywalką (4 osobowy) bez łazienki z ciepłą wodą

doba

140 zł

Domek dwupokojowy (5 osobowy) z łazienką

doba

250 zł

Domek piętrowy (6 osobowy) z łazienką

doba

300 zł

Domek trzypokojowy (8 osobowy) z łazienką

doba

320 zł

Dostawka w domku

doba

15 zł/łóżko

Pole namiotowe
Pobyt 1 osoby dorosłej

doba

bezpłatnie

Pobyt dzieci do lat 7
Pobyt dzieci powyżej 7 lat do 18 lat

15 zł

doba

6 zł
bezpłatnie

Ustawienie namiotu
Ustawienie przyczepy

doba

20 zł

Ustawienie autocarawanu (camper)

doba

25 zł

Ustawienie samochodu

doba

5 zł

Ustawienie motocykla

doba

5 zł

Korzystanie z energii elektrycznej

doba

15 zł

Pobyt zwierząt domowych

bezpłatnie

Oferta dla sportowych grup zorganizowanych
Pensjonat/cena za osobę
Grupa minimum 10 osobowa, pobyt do 7 noclegów

doba

45 zł/osoba

Grupa minimum 10 osobowa, pobyt powyżej 7 noclegów

doba

40 zł/osoba

Domki campingowe
Grupy minimum 10 osobowe do 7 noclegów/powyżej 7 noclegów
Domek z umywalką (2 osobowy) bez łazienki

doba

20 zł/osoba

Domek z umywalką (2 osobowy) bez łazienki z ciepłą wodą

doba

25 zł/osoba

Domek z umywalką (4 osobowy) bez łazienki

doba

20 zł/osoba

Domek z umywalką (4 osobowy) bez łazienki z ciepłą wodą

doba

25 zł/osoba

Domek dwupokojowy (5 osobowy) z łazienką

doba

40 zł/35 zł/osoba

Domek piętrowy (6 osobowy) z łazienką

doba

40 zł/35 zł/osoba

Domek trzypokojowy (8 osobowy) z łazienką

doba

35 zł/osoba

Dodatkowe usługi
Ognisko (zapewniamy drewno, stoły i ławy)

100 zł

Wynajem dużej sali konferencyjnej

godzina

100 zł

Wynajem małej sali konferencyjnej

godzina

50 zł

Korty tenisowe – bilet normalny

godzina

20 zł
25 zł z oświetleniem

Korty tenisowe – bilet ulgowy

godzina

15 zł
20 zł z oświetleniem

Sauna

godzina

100 zł

Wypożyczenie roweru

godzina

5 zł

Wypożyczenie roweru

doba

25 zł

Wypożyczenie roweru wodnego 4 osobowego

godzina

20 zł

Wypożyczenie roweru wodnego 2 osobowego

godzina

12 zł

Wypożyczenie kajaka

godzina

15 zł

Wypożyczenie leżaka

dzień

15 zł

Wynajem amfiteatru

doba

10 000 zł

Wynajem terenu rekreacyjnego ośrodka

doba

10 000 zł

Inne postanowienia:
- na usługi świadczone przez KCRiS, a niewymienione w cenniku obowiązują ceny umowne
- opiekunowie grup zorganizowanych (1 opiekun na 15 osób) zwolnieni są z kosztów zakwaterowania
- bilety ulgowe przysługują: dzieciom do lat 7, uczniom szkół wszystkich typów, studentom do 26 roku życia,
emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji
- zabrania się wjazdu na teren Ośrodka Rekreacji i Turystyki camperom dłuższym niż 8 m oraz camperom
dwuosiowym
- trzecia godzina w dyscyplinie kierunkowej w danym dniu – rabat 100 %

OPŁATY:
- zgubienie pilota TV – 50 zł
- zgubienie kluczy do pokoju – 50 zł
- pranie – 15 zł
- zgubienie ręcznika – 60 zł

