Zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XL/242/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20
marca 2014 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy
pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych oraz wysokości opłat za
korzystanie z pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Radziejowski
Wysokość opłat za korzystanie z krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w
Radziejowie od 01.04.2014r. wynosi jak niżej:
a) cennik biletów basenowych za 60 min. przebywania za tzw. "bramką":
w godzinach
normalny
ulgowy (w tym grupowy)
rodzinny
w godzinach
normalny
ulgowy
rodzinny

Pn-Pt
8:00-16:00
9,00 zł
5,00 zł
7,50 R + 5,00 Dz
16:00-21:00
11,00 zł
8,00 zł
9,00 R + 6,00 Dz

So-Nie
8:00-11:00
9,00 zł
5,00 zł
7,50 R + 5,00 DZ
11:00-21:00
11,00 zł
8,00 zł
9,00 R + 6,00 Dz

Pn-Pt
8:00-21:00
9,00 zł
5,00 zł
7,00 R + 5,00 Dz

So-Nie
8:00-21:00
9,00 zł
5,00 zł
7,00 R +5,00 Dz

- okresowe zniżkowe:
w godzinach
normalny
ulgowy
rodzinny

- za przekroczony limit czasu dolicza się opłaty w wysokości 15,00 gr/min niezależnie
od ceny biletu i pory dnia
b) Karty Stałego Klienta indywidualne – kupowane w kasie pływalni:
Cena karty stałego klienta
Rabat
(KSK)
50,00 zł
10 %
100,00 zł
20 %
150,00 zł
30 %
250,00 zł
40 %
500,00 zł
50 %
jedorazowo na karnet może wejść dowlolna ilość osób;

Wartość KSK
55,00 zł
120,00 zł
195,00 zł
350,00 zł
750,00 zł

c) Karty Stałego Klienta zakładowe – umowa z zakładem pracy współfinansującym z
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Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zakup karnetów ( karnety z kolejnym
numerem ewidencyjnym). Podstawowa karta o cenie zakupu 100,00 zł uprawnia do
wykorzystania limitu 150,00 zł. W zależności od decyzji Zakładu Pracy, umowa może
być powtarzana. Płatnikiem jest zakład pracy obciążony łączną kwotą zamówionych
karnetów – dowód zakupu – faktura VAT powiększona jednorazowo o kaucję za
karnet;
d) zajęcia grupowe organizowane przez Krytą Pływalnię:

Rodzaj zajęć
sekcja pływacka
nauka pływania 30 +
nauka pływania dla dzieci
aqua baby
aqua aerobic
aerobic-fitness

Koszt
110,00 zł
150,00 zł
110,00 zł
75,00 zł
60,00 zł
64,00 zł

Ilość
2 razy w tyg./8 zajęć
2 razy w tyg./15 zajęć
2 razy w tyg./8 zajęć
1 raz w tyg./4 zajęcia
1 raz w tyg./4 zajęcia
2 razy w tyg./8 zajęć + 1 h
basen

Czas trwania
60 min. (8x60 min.)
60 min. (15x60 min.)
60 min. (8x60 min.)
45 min. (4x45 min.)
60 min. (4x60 min.)
60 min. (8x60 min.)

e) zajęcia grupowe (min.15 osób) – za wykupieniem biletu grupowego;
f) uprawnieni do zniżek:
uczniowie i studenci do lat 25;
osoby niepełnosprawne + opiekun (bez limitu czasowego);
emeryci i renciści;
zajęcia grupowe (grupy zorganizowane);
dzieci do lat 3 (bezpłatnie);
12) cennik wejść grup szkolnych:
a) szkoły średnie powiatowe tj. Zespół Szkół i Placówek, Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego – bezpłatnie;
b) pozostałe placówki oświaowe z powiatu radziejowskiego:
- płatność przelewem – wariant 1 jeśli płatnikiem jest szkoła: 5,00 zł od ucznia za 1
godzinę, 7,00 zł od 1 ucznia za 1,5 godziny, 10,00 zł od 1 ucznia za 2 godziny; wariant
2 – jeśli płatnikiem jest urząd miasta bądź gminy lub stowarzyszenie: 5,00 zł od 1
ucznia za 1 godzinę, 7,00 zł od 1 ucznia za 1,5 godziny, 10,00 zł od 1 ucznia za 2
godziny;
- płatność gotówką w kasie pływalni: 5,00 zł od 1 ucznia za 1 godzinę, 7,00 zł od 1
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ucznia za 1,5 godziny, 10,00 zł od 1 ucznia za 2 godziny;
c) opiekunowie grup szkolnych wchodzą bezpłatnie;
13) rozliczenie wejść grup zorganizowanych odbywa się na koniec miesiąca
kalendarzowego na podstawie sporządzonego zestawiena przez kierownika pływalni i
dostarczonego do PZOSiP (płatności realizowane są przelewem);
14) rezerwacja toru – 60,00 zł za 1 godzinę;
15) lokalne jednostki ratownictwa wodnego straży pożarnej i policji w ramach
utrzymania sprawności i gotowości bojowej korzystają z ulg określonych odrębnym
porozumieniem, w szczególności:
a) wejście drużynowe – na podstawie wykupionego karnetu z rabatem 50 %;
b) rezerwacja toru – 50 % ceny podstawowej;
16) korzystanie z ulgi wyklucza promocję.

3

