OŚRODEK INFLANCKA
PŁYWANIE REKREACYJNE
60 min.

KARTA WARSZAWIAKA
KARTA MŁODEGO WARSZAWIAKA

DOPŁATA

Normalny
Ulgowy

20 zł
16 zł

16 zł
13 zł

Rodzinny

46 zł

–

Instruktorski

40 zł

–

0,40 zł / min.
0,40 zł / min.
11 zł / osoba
+ 0,40 zł / min.
0,70 zł / min.

60 min.

KARTA WARSZAWIAKA
KARTA MŁODEGO WARSZAWIAKA

DOPŁATA

200 zł

160 zł

0,40 zł / min.

160 zł

130 zł

0,40 zł / min.

BILETY

KARNETY
Normalny
- 12 WEJŚĆ
Ulgowy
- 12 WEJŚĆ

BILETY

ZAJĘCIA GRUPOWE - NA PŁYWALNI I NA SALI
70 min.
85 min.
DOPŁATA
(40 min. zajęć
(50 min. zajęć
+ 30 min. czasu technicznego)

Gimnastyka
w wodzie
Gimnastyka
dla seniora:
na pływalni,
na sali

+ 35 min. czasu technicznego)

24 zł
–

–

0,40 zł / min.

10 zł

0,40 zł / min.

NA ZDROWIE SAUNA
BILETY
Normalny
Ulgowy

60 min.

DOPŁATA

24 zł
20 zł

0,40 zł / min.
0,40 zł / min.

SIŁOWNIA
BILETY
Normalny
Ulgowy
Karnet open

bez limitu
16 zł
14 zł
110 zł

OŚRODEK INFLANCKA

OPŁATY DODATKOWE
Zgubienie paska z transponderem
Duplikat karnetu
Opłata parkingowa - 60 min.

50 zł
20 zł
7 zł

Ważne informacje:
1. Wstęp bezpłatny: dzieci do ukończenia 4 r.ż., opiekun osoby z orzeczonym znacznym stopniem
niepełnosprawności, weterani i weterani poszkodowani w wyniku działań poza granicami państw (po
okazaniu aktualnego dokumentu).
2. Bilet ulgowy: dzieci (od 5 r.ż.), młodzież ucząca się oraz studenci (do 26 r.ż.), emeryci i renciści,
niepełnosprawni z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (po
okazaniu aktualnego dokumentu). Dzieci do 13 r.ż. wyłącznie pod opieką opiekuna.
3. Bilet rodzinny: opiekun pełnoletni i 2 dzieci do 18 roku życia lub 2 opiekunów i 1 dziecko do 18 roku życia.
4. Bilet instruktorski: przedsiębiorca prowadzący zajęcia na podstawie umowy podpisanej
z Ośrodkiem.
5. Osoby z orzeczonym znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (po okazaniu
aktualnego dokumentu) mają dodatkowo 30 min. czasu technicznego.
6. Opieka w związku z udzieleniem pomocy w szatni dziecku do 8 r.ż. przez opiekuna: dopłata
0,40 zł / powyżej 30 min.
7. Karnet open umożliwia korzystanie jeden raz dziennie bez limitu czasowego, ważny 30 dni od daty
zakupu.
8. Bilet Gimnastyka w wodzie w ramach oferty Ośrodka obejmuje bilet na zajęcia Aktywna Mama,
Rehabilitacja, Aqua Aerobik.
9. Parking dla klientów bezpłatny po okazaniu biletu za zakupioną usługę oraz wydruku z wjazdu na teren
Ośrodka.
10. Posiadacze kart sportowych (typu Benefit Systems, VanityStyle, Medicover Sport, itp.) mogą ponosić
dopłaty, które wynikają z decyzji dostawców kart.

