ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.170.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr WOM.0050.1.147.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia
19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług Swarzędzkiego Centrum
Sportu i Rekreacji
Na podstawie § 1 Uchwały Nr XLV/420/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2013 r.
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz uprawnień w zakresie ustalania wysokości
opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
W załączniku do Zarządzenia nr WOM.0050.1.147.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia
19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług Swarzędzkiego Centrum
Sportu
i Rekreacji
wprowadza
się
następujące
zmiany:
1) Punkt 1.1 otrzymuje brzmienie:
1.1 Kompleks basenów:

DZIEŃ
TYGODNIA
Poniedziałek –
Piątek

BILET NORMALNY
GODZINA

BILET ULGOWY*
dopłata
za 1 min

Wartość
15 zł/os./1godz.
22 zł/os./2 godz.***

06.30 – 22.00

30 gr
30 gr

Sobota,
18 zł/os./1godz.
30 gr
06.30 – 22.00 25 zł/os./2 godz.***
Niedziela
30 gr
i Święta
Zorganizowane grupy szkolne** oraz pozaszkolne**
- uczniowie 8 zł/os./45 min (opiekun na 15 osób bezpłatne wejście)

dopłata
za 1 min

Wartość
12 zł/os./1godz.
19 zł/os./2 godz.***

25 gr
25 gr

15 zł/os./1godz.
22 zł/os./2 godz.***

25 gr
25 gr

Dzieci do lat 3 korzystają z basenu bezpłatnie w specjalnych pieluchomajtkach.
*/ Bilety ulgowe przysługują:
1) dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 25. roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub
studenckiej,
2) osobom od 60. roku życia, za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
3) inwalidom po okazaniu ważnej legitymacji rencisty lub zaświadczenia o niepełnosprawności, za okazaniem
dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
Minimalny czas korzystania z pływalni przy opłacie gotówką – 1 godzina (60 minut) lub 2 godziny (120
minut). Za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
**/ Wejście po uprzednim dokonaniu rezerwacji. Pod pojęciem „grupy pozaszkolne” należy rozumieć grupy
działające przy szkołach, klubach, świetlicach środowiskowych, stowarzyszeniach, organizacjach
pozarządowych itp. Dotyczy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym tj. do 25. roku życia. Minimalna ilość osób
w grupie – 8.
***/

Bilety

dwugodzinne

są

biletami

promocyjnymi

i nie

są

opłacane

z karnetu

SCSiR.
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2) Punkt 1.2 otrzymuje brzmienie:
1.2 Bilety promocyjne
a)

Dzień tygodnia

Godzina

Bilet bez ograniczeń*

Poniedziałek - Niedziela

6.30 – 22.00

35 zł

*/Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na halę basenową.
b)

Bilet rodzinny*
Dzień tygodnia

Poniedziałek – Piątek
Sobota, Niedziela i Święta

Godzina

6.30 – 22.00

Dopłata za
1 min.
2 osoby – 26 zł
60 gr
3 osoby – 39 zł
90 gr
4 osoby – 48 zł
1,20 zł
5 osób – 60 zł
1,50 zł
za 6 i następną osobę – po 12 zł (dopłata
30 gr/min)
Wartość

*/ Bilet przysługuje rodzinie, w której przynajmniej jedna osoba jest pełnoletnia (opiekun/rodzic) i jedna
jest dzieckiem do ukończenia 18. roku życia.
Minimalny czas korzystania z pływalni - 75 minut. Za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać
dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
c)

Dzień tygodnia

Godzina

Sobota, Niedziela i Święta

6.30 – 22.00

Bilet dwuosobowy
„Razem Taniej”*
2 osoby – 30 zł/60min dopłata 60 gr/min

*/Bilet przeznaczony dla dwóch osób. Minimalny czas korzystania z pływalni 60 min. Za każdą
przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
d)

Dzień tygodnia

Godzina

Bilet „Pora dla Seniora”*

Poniedziałek - Piątek

6.30 – 12.00

10 zł/os./60min dopłata 25 gr/min

*/Bilet przeznaczony dla osób od 60. roku życia po okazaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym
tożsamość, inwalidów po okazaniu ważnej legitymacji rencisty lub zaświadczenia o niepełnosprawności.
Minimalny czas korzystania z pływalni 60 min. Za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty
zgodnie z obowiązującym cennikiem.
e)

Dzień tygodnia

Godzina

Bilet wakacyjny*

Poniedziałek - Piątek

6.30 – 22.00

10 zł/os./60min dopłata 25 gr/min

*/Bilet obowiązuje w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich od poniedziałku do piątku w godzinach
6.30 – 22.00. Minimalny czas korzystania z pływalni – 60 min. Za każdą przekroczoną minutę pobytu należy
dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Przeznaczony dla dzieci do ukończenia 18. roku życia
po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.
f)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BC798EAB-0FF0-45CC-A7EA-34357717F684. Przyjęty

Strona 2

Dzień tygodnia

Godzina

Bilet urodzinowy*

Poniedziałek - Niedziela

6.30 – 22.00

1 zł/os./60min dopłata 30 gr/min

*/Bilet dla jubilata w dniu urodzin, za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego datę urodzenia.
Minimalny czas korzystania z pływalni 60 min. Za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty
zgodnie z obowiązującym cennikiem.
g)

Zestaw

Opłata

Masaż klasyczny 30 min* + sauna 40 min*

75 zł

Masaż klasyczny 30 min* + basen 60 min*

75 zł

Basen 60 min* + sauna 40 min*

30 zł

Kort tenisowy 60 min* + sauna 40 min*

35 zł

* / Za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3) Punkt 1.4 otrzymuje brzmienie:
1.4 Nauka pływania:
Grupy szkolne: 7 zł/os./45 min (bez opłaty za instruktora)
Opłata za instruktora dla grupy szkolnej: 60 zł (grupa do 12 osób)
Grupy pozaszkolne (8 – 12 osób), cykl do 20 zajęć:
- dzieci (do lat 18): 30 zł/os./45 min (obejmuje opłatę za wejście na basen)
- dorośli: 35 zł/os./45 min (obejmuje opłatę za wejście na basen)
- zajęcia rodzic + dziecko: 35 zł/ 35 min (obejmuje opłatę za wejście na basen)

4) Punkt 1.5 otrzymuje brzmienie:
1.5 Indywidualna nauka pływania:
- bilet wstępu dla jednej osoby bez instruktora – 35 zł/45 min
- bilet wstępu dla jednej osoby z instruktorem - 75 zł/45 min
- bilet wstępu dla dwóch osób łącznie z instruktorem - 130 zł/45 min
- bilet wstępu dla trzech osób łącznie z instruktorem - 165 zł/45 min

5) Punkt 1.7 otrzymuje brzmienie:
1.7 Aerobik na sali fitness:
- 25 zł/os./45 min (przy 1 wejściu na zajęcia)
- 18 zł/os./45 min (przy minimum 4 wejściach na zajęcia)
- 30 zł/os./90 min (przy 1 wejściu na zajęcia)
- 25 zł/os./90 min (przy minimum 4 wejściach na zajęcia)
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6) Punkt 1.8 otrzymuje brzmienie:
1.8 Aerobik w wodzie:
- 30 zł/os./45 min (za jednorazowe wejście na zajęcia, obejmuje opłatę za wejście na basen)
- 100 zł/os./45 min (za 4 wejścia na zajęcia, obejmuje opłatę za wejście na basen, ważny 60 dni)
- 175 zł/os./45 min (za 8 wejść na zajęcia, obejmuje opłatę za wejście na basen, ważny 90 dni)
- 250 zł/os./45 min (za 12 wejść na zajęcia, obejmuje opłatę za wejście na basen, ważny 120 dni)
- 13 zł/os./45 min (jednorazowo za instruktora dla osób ze sportowymi kartami członkowskimi)

7) Punkt 1.9 otrzymuje brzmienie:
1.9 Gimnastyka dla seniorów*:
- Aqua Senior –15 zł/45 min (jednorazowy wstęp na zajęcia, obejmuje opłatę za wejście na basen,
obowiązuje karnet miesięczny)
- 8 zł/os./45 min (jednorazowo za instruktora dla osób z OPS)
- Gimnastyka poranna – 15 zł/45 min (jednorazowy wstęp na zajęcia, obowiązuje karnet miesięczny)
*/ zajęcia przeznaczone dla osób od 50. roku życia, za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym
tożsamość.

8) Punkt 1.10 otrzymuje brzmienie:
1.10 Masaż:
- 2,30 zł/min (klasyczny) Minimalny czas masażu 30 min
- 2,60 zł/min (gorącymi kamieniami, sportowy, odchudzający, bańką chińską, kalifornijski gorącą
czekoladą, shiatsu, drenaż limfatyczny, refleksoterapia, masaż shantala – dla niemowląt i małych dzieci,
aromaterapia, relaksacyjny, świecowanie uszu - świeca Hopi, kinesiotaping, igłowanie suche) Minimalny
czas masażu 30 min

9) Punkt 1.14 otrzymuje brzmienie;
1.14 Imprezy urodzinowo – imieninowe dla dzieci i młodzieży:
- 35 zł/osoba (jubilat zwolniony z opłaty)*
*/ obowiązuje podpisanie zamówienia + opłata za poczęstunek w kawiarence pływalni

10) Punkt 1.15 otrzymuje brzmienie:
1.15 Półkolonie (5 dni z wyżywieniem)
- zimowe - 450 zł/os.
- letnie - 490 zł/os.
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11) Punkt 3.2 otrzymuje brzmienie:
3.2 Udostępnienie lodowiska*:
- 600 zł/90 minut
* wynajem po uprzednim dokonaniu rezerwacji
§ 2.
Wykonanie
i Rekreacji.

zarządzenia

powierza

się

Dyrektorowi

Swarzędzkiego

Centrum

Sportu

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie
z dniem 27 czerwca 2022 r.
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