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Wejścia na Pływalnię

I. Wejścia indywidualne

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
Rodzaj biletu

Bilet normalny Bilet ulgowy
Godziny

60 minut Dopłaty 60 minut Dopłaty 120 minut Dopłaty

8,00 zł 6,00 zł
38,00 zł 48,00 zł

11,00 zł 8,00 zł

SOBOTA - NIEDZIELA - ŚWIĘTA
Rodzaj biletu

Bilet normalny Bilet ulgowy
Godziny

60 minut Dopłaty 60 minut Dopłaty 120 minut Dopłaty

10,00 zł 7,00 zł
48,00 zł 56,00 zł

12,00 zł 9,00 zł

CODZIENNIE

Zniżki i bonifikaty

Bilet instruktorski
dopłata 0,60 zł za kolejne 5 minut

CENNIK USŁUG                                                     
Pływalni Miejskiej w Zambrowie 

Bilet rodzinny dwugodzinny                  
max. 5 osób

Bilet rodzinny                       
     bez limitu czasu             

bez dopłat max. 5 osób

7 00 - 16 00 0,60 zł - kolejne 5 
minut

0,50 zł - kolejne 5 
minut 3,00 zł - kolejne 5 

minut
16 00 - 22 00 0,90 zł - kolejne 5 

minut
0,60 zł - kolejne 5 

minut

Bilet rodzinny dwugodzinny                  
max. 5 osób

Bilet rodzinny                  
bez limitu czasu               
bez dopłat max. 5 osób

8 00 - 16 00 0,80 zł - kolejne 5 
minut

0,50 zł - kolejne 5 
minut 4,00 zł - kolejne 5 

minut
16 00 - 22 00 1,00 zł - kolejne 5 

minut
0,70 zł - kolejne 5 

minut

"Zambrów przyjazny Rodzinie 3+" - zniżka przysługuje posiadaczom kart "Zambrów przyjazny Rodzinie 3+" wydanym 
przez Gminę Miasto Zambrów - w wysokości 50% od ceny biletu normalnego płatnego gotówką. Zniżka nie dotyczy wejść na karnety, 
bilety ulgowe i rodzinne, rezrwacji łaźni i sauny.

"Karta Dużej Rodziny" - zniżka przysługuje posiadaczom "Karty Dużej Rodziny" z numerem początkowym karty 2014052 
dotyczącym mieszkańców  Gminy Zambrów - w wysokości 50% od ceny biletu normalnego płatnego gotówką. Zniżka nie dotyczy wejść 
na karnety, bilety ulgowe i rodzinne, rezrwacji łaźni i sauny.

"Zambrowska karta Seniora 60+" - zniżka przysługuje posiadaczom "Zambrowskiej karty Seniora 60+" wydanym przez 
Gminę Miasto Zambrów - w wysokości 50% od ceny biletu normalnego płatnego gotówką. Zniżka nie dotyczy wejść na karnety, bilety 
ulgowe i rodzinne, rezrwacji łaźni i sauny.

8,00 zł - za 60 minut  



Bilet instruktorski

Sauna fińska 
- w okresie od 1 listopada do 31 marca - w cenie pobytu

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - w cenie pobytu

w pozostałych godzinach każdy rodzaj biletu upoważnia do rezerwacji całego pomieszczenia za dodatkową opłatą:

Sauna infrared

Rezerwacji należy dokonać co najmniej 1 godzinę przed planowanym pobytem

Słoneczna łąka 2,00 zł / 10 minut + opłaty za pobyt zgodnie z cennikiem.

Tężnia solna
Bilet normalny

Bilet ulgowy

Objaśnienia:

1. Bilety normalne, ulgowe i rodzinne dwugodzinne

a) dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do ukończenia 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

c) osobom niepełnosprawnym po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości,

upoważnia do prowadzenia indywidualnej nauki pływania na własny rachunek pod warunkiem uzyskania zdody lub zawarcia umowy z 
Pywalnią.

w godz.17 00 - 22 00  

w godz.18 00 - 22 00  

Łaźnia parowo-
solankowa Rezerwacja pomieszczenia sauny  - 30,00 zł/60 minut + opłaty za pobyt zgodnie z cennikiem,

Rezerwacja pomieszczenia łaźni  - 20,00 zł/60 minut + opłaty za pobyt zgodnie z cennikiem,

Rezerwacja pomieszczenia sauny 
infrared

 - 20,00 zł/60 minut + opłaty za pobyt zgodnie z cennikiem,

1 wejście / 60 minut - 5,00 zł
10 wejść / po 60 minut - 40,00 zł
1 wejście / 60 minut - 3,00 zł
10 wejść / po 60 minut - 25,00 zł

a) Upoważniają one do korzystania w cenie pobytu z: basenu sportowego, basenu rekreacyjnego wraz  z dostępnymi w danych godzinach atrakcjami 
(zjeżdżalnia, wanny jaccuzi). W przypadku konieczności okresowego wyłączenia którejkolwiek atrakcji nie przysługuje z tego tytułu rekompensata.

b) Opłata za pierwsze 60 lub 120 minut pobytu jest pobierana przy wejściu i nie podlega zwrotowi. Po przekroczeniu tego czasu pobytu, przy wyjściu doliczna 
jest dopłata za każde rozpoczęte 5 minut. Pobyt w strefie płatnej powinien być rozliczony do godziny 22:00. 

2. Bilet rodzinny - opłata za wejście maksymalnie 5 osób, w tym nie więcej niż 2 osoby dorosłe (rodzice, opiekunowie).

3. Bilety ulgowe przysługują:

b) emerytom i rencistom po okazaniu ważnej legitymacji,

4. Wejścia bez opłat:



II. Wejścia na karnety

b) zakup karnetu o wyższej wartości upoważnia do proporcjonalnego wydłużenia czasu jego ważności.

- basen sportowy + basen rekreacyjny

 - basen sportowy + basen rekreacyjny + zjeżdżalnia

IV. Nauka pływania, doskonalenie umiejętności pływackich, zajęcia w zorganizowanych grupach. 

1. Nauka pływania lub doskonalenie umiejętności pływackich organizowane przez Pływalnię: 

a) opiekunowie grup zoorganizowanych oraz instruktorzy prowadzący zajęcia zorganizowane wg ustalonego rozkładu zajęć w ramach zawartych umów z 
Pływalnią lub na zlecenie Pływalni.
b) opiekunom osób niepełnosprawnych wchodzącym na pływalnię z osobą niepełnosprawną, która w orzeczeniu o niepełnosprawności posiada zapis o 
konieczności stałej lub długookresowej pomocy innej osoby (z wyłączeniem osób niepełnosprawnych do ukończenia 16 roku życia).
c) grupy zorganizowane uczniów oraz dzieci 5-6 letnich uczęszczających do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zambrów w 
czasie odbywania zajęć wg harmonogramu uzgodnionego z Pływalnią przez te jednostki.

1. Karnet 90-dniowy - 100 zł

a) upoważnia do korzystania:                                                                                                                                                                                                              
                             - przez 90 dni lub do wykorzystania wartości,                                                                                                                                                         
                                                  - z 20% bonifikatą,                                                                                                                                                                           
                                                                                                 - z usług dostępnych w ramach biletu normalnego, ulgowego i instruktorskiego.

2. Karnet Seniora - 50 zł

Upoważnia do korzystania przez 60 dni lub do wykorzystania wartości z 5% bonifikatą przez posiadaczy Zambrowskiej Karty Seniora 60+, którym przysługuje 
zniżka 50% od biletu normalnego.

3. Karnet stałego klienta - 140 zł

Jest to karnet imienny, wejście po okazaniu dokumentu tożsamości. Upoważnia do nieograniczonego korzystania z usług dostępnych w ramach biletu 
normalnego przez 30 dni. 

III. Wejścia grupowe (dzieci i młodzież, którym przysługują bilety ulgowe) - organizowane przez jednostki oświatowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe 
itp.

4,50 zł/ 45 minut

5,00 zł/ 60 minut

6,50 zł/ 90 minut

8,00 zł/ 120 minut

5,00 zł/ 45 minut

6,00 zł/ 60 minut

8,00 zł/ 90 minut

10,00 zł/ 120 minut



Pobyt grupy jest możliwy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji terminu i uzyskaniu potwierdzenie możliwości zapewnienia instruktora do prowadzenia zajęć. 

2. Nauka pływania i inne zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej w wodzie - prowadzone przez uprawnionych instruktorów na własny rachunek. 

a) Instruktor prowadzący zajęcia - zobowiązany jest do zakupu biletu instruktorskiego.

b) Klient - opłaca swój pobyt zgodnie z cennikiem i rozlicza koszty zajęć z instruktorem.

V. Pozostałe opłaty

Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto. 

a) grupowa nauka pływania ( w grupach 10-15 osób):

kurs - 20 lekcji - 120 zł/os. + opłata za pobyt zgodnie z cennikiem, 

kurs - 10 lekcji - 80 zł/os. + opłata za pobyt zgodnie z cennikiem; 

b) indywidualna lub wieloosobowa nauka pływania:

1 osoba - 1 lekcja - 45 zł + opłata za pobyt zgodnie z cennikiem,

1 osoba - 10 lekcji - 400 zł + opłata za pobyt zgodnie z cennikiem, 

2 osoby - 1 lekcja - 55 zł + opłata za pobyt zgodnie z cennikiem, 

2 osoby - 10 lekcji - 460 zł + opłata za pobyt zgodnie z cennikiem, 

3 osoby - 1 lekcja - 65 zł + opłata za pobyt zgodnie z cennikiem, 

3 osoby - 10 lekcji - 540 zł + opłata za pobyt zgodnie z cennikiem. 

Lekcja trwa 45 minut. Opłaty za naukę pływania należy dokonać w kasie Pływalni przed rozpoczęciem kursu (lekcji), natomiast opłaty za pobyt wnosić należy przy każdym 
pobycie (wejściu). 

c) zajęcia zorganizowane, prowadzone przez instruktora (nauka pływania, doskonalenie pływania, zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej w wodzie): 

 - dzieci i młodzież szkolna - wejścia organizowane przez jednostki oświatowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe itp. - 50 zł/l grupa + opłata za pobyt zgodnie z 
cennikiem, 

1.      Rezerwacja 1 toru pływackiego - 110 zł/1 godz. - max 10 osób. 
2.      Rezerwacja basenu rekreacyjnego ze zjeżdżalnią i pozostałymi atrakcjami - 290 zł/ 1 godz. 
3.      Rezerwacja basenu sportowego - 440 zł/l godz. 
4.      Opłaty sankcyjne: za zniszczony lub zgubiony karnet, pasek z transponderem i kluczem, klucz do szafki depozytowej - 10 zł. 



Sauna fińska 

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - w cenie pobytu

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - w cenie pobytu

Łaźnia parowa

Sauna IR

Rezerwacji należy dokonać co najmniej 1 godzinę przed planowanym pobytem

Słoneczna łąka 2,00 zł / 10 minut + opłaty za pobyt zgodnie z cennikiem.

Tężnia solna
Bilet normalny

Bilet ulgowy

17 00 - 22 00  

18 00 - 22 00  

w pozostałych godzinach każdy rodzaj biletu upoważnia do rezerwacji całego 
pomieszczenia za dodatkową opłatą:

Rezerwacja pomieszczenia sauny  - 30,00 zł/60 minut + opłaty za pobyt zgodnie z cennikiem,
Rezerwacja pomieszczenia łaźni  - 20,00 zł/60 minut + opłaty za pobyt zgodnie z cennikiem,
Rezerwacja pomieszczenia sauny IR  - 20,00 zł/60 minut + opłaty za pobyt zgodnie z cennikiem,

1 wejście / 60 minut - 5,00 zł
10 wejść / po 60 minut - 40,00 zł
1 wejście / 60 minut - 3,00 zł
10 wejść / po 60 minut - 25,00 zł
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