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Kryta pływalnia jest obiektem nowoczesnym, przystosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Dla gości dostępne są:
- basen sportowy - o wymiarach 12,5x25m z widownią na 135 miejsc siedzących
- basen rekreacyjny - o powierzchni lustra wody 130 m2 i głębokości od 0,75m do
1,20m
- rwąca rzeka
- gejzer powietrzny
- ławka rurowa z masażem powietrznym
- tryskacze wodne brzegowe
- brodzik dla dzieci - o powierzchni lustra wody 19,3 m2 i głębokości od 0,15 do
0,30m z tryskaczem wodnym - pingwin,
- zjeżdżalnia wodna o długości 47 m z wanną hamowną.
Po pływaniu można się zrelaksować w jacuzzi lub skorzystać ze strefy odnowy
biologicznej w której do dyspozycji gości znajduje się:
- dwie sauny suche
- sauna parowa
- grota solna
- ścieżka Kneippa
Na terenie kompleksu znajduje się również punkt gastronomiczny, kręgielnia, bilard
i bar.
Cennik Krytej Pływalni w Starachowicach
BILETY ULGOWE - 1h
BILETY ULGOWE - 2h
5 zł — poniedziałek-piątek od 06.00 do
9 zł — poniedziałek-piątek od 06.00 do
08.00
08.00
6 zł — poniedziałek-piątek od 08.00 do 10 zł — poniedziałek-piątek od 08.00 do
14.00
14.00
7 zł — poniedziałek-piątek od 14.00 do 12 zł — poniedziałek-piątek od 14.00 do
22.00
22.00
6 zł — soboty, niedziele i święta od 07.00
10 zł — soboty, niedziele i święta od
do 08.00
07.00 do 08.00
8 zł — soboty, niedziele i święta od 08.00
14 zł — soboty, niedziele i święta od
do 14.00
08.00 do 14.00
10 zł — soboty, niedziele i święta od
17 zł — soboty, niedziele i święta od
14.00 do 22.00
14.00 do 22.00
BILETY NORMALNE - 1h
5 zł — poniedziałek-piątek od 06.00 do
08.00
8 zł — poniedziałek-piątek od 08.00 do

BILETY NORMALNE - 2h
9 zł — poniedziałek-piątek od 06.00 do
08.00
14 zł — poniedziałek-piątek od 08.00 do
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14.00
14.00
10 zł — poniedziałek-piątek od 14.00 do 17 zł — poniedziałek-piątek od 14.00 do
22.00
22.00
6 zł — soboty, niedziele i święta od 07.00 10zł — soboty, niedziele i święta od 07.00
do 08.00
do 08.00
10 zł — soboty, niedziele i święta od
17 zł — soboty, niedziele i święta od
07.00 do 14.00
07.00 do 14.00
12 zł — soboty, niedziele i święta od
21 zł — soboty, niedziele i święta od
14.00 do 22.00
14.00 do 22.00
BILET NORMALNY - 1h
BILET NORMALNY - 2h
14 zł — poniedziałek-piątek 20 zł — poniedziałek-piątek
od 15.00 do 22.00
od 15.00 do 22.00
16 zł — soboty, niedziele i 24 zł — soboty, niedziele i
święta od 10.00 do 22.00 święta od 10.00 do 22.00

BILET NORMALNY - No limit
25 zł — poniedziałek-piątek
od 15.00 do 22.00
30 zł — soboty, niedziele i
święta od 10.00 do 22.00

BILET ULGOWY - 1h
BILET ULGOWY - 2h
BILET ULGOWY - No limit
11 zł — poniedziałek-piątek 16 zł — poniedziałek-piątek 22 zł — poniedziałek-piątek
od 15.00 do 22.00
od 15.00 do 22.00
od 15.00 do 22.00
14 zł — soboty, niedziele i 20 zł — soboty, niedziele i 25 zł — soboty, niedziele i
święta od 10.00 do 22.00 święta od 10.00 do 22.00 święta od 10.00 do 22.00
Przedział ilości biletów*
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 i więcej

Cena (70 minut tylko basen)
9 zł
8,50 zł
8 zł
7,5 zł
7 zł
6,5 zł
6 zł
5 zł

Przedział ilości biletów*
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69

Cena (120 minut tylko basen)
20 zł
18,50 zł
18 zł
17,5 zł
17 zł
16,5 zł
16 zł
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70 i więcej

15 zł

* bilety otwarte, nie ograniczone datą i godziną. Doskonałe jako premia lub dodatkowa forma gratyfikacji dla pracowników,
znakomite jako prezent dla partnerów firmy. Okres ważności takiego biletu to 6 miesięcy

BILET ULGOWY
8 zł*

BILET NORMALNY
10 zł*

SOLARIUM
1,50 zł/minuta

KARNET NA GROTĘ SOLNĄ (w godzinach otwarcia Krytej Pływalni). 36 zł - karnet
6 wejść (6 zł za wejście) 60 zł - karnet 12 wejść (5 zł za wejście)
SAUNA, ŁAŹNIA PAROWA, GROTA SOLNA
6 zł/30 min. — bilet dla jednej osoby.
BILETY GRUPOWE NA SAUNĘ
10 zł/os./60 min. — bilet od 4 osób.(minimum 5 os. max 10 os.)
* poniedziałek-piątek od 15.00 do 22.00 oraz soboty, niedziele i święta od 10.00 do 22.00 (bilet za seans 45 minutowy)

Karta
Karta
Karta
Karta

50 (ważna 30 dni) cena- 50 zł ( do wykorzystania jest 55 zł).
100 (ważna 90 dni) cena- 100 zł ( do wykorzystania jest 115 zł).
200 (ważna 120 dni) cena- 200 zł ( do wykorzystania jest 240 zł).
VIP (ważna 365 dni) cena- 500 zł ( do wykorzystania jest 650 zł).

80 zł — do wykorzystania jest 88 zł.
160 zł — do wykorzystania jest 184 zł.
320 zł — do wykorzystania jest 384 zł.
Przykładowy tekstMASAŻ KLASYCZNY wybranej kończyny (10 min.) - 10zł.
MASAŻ KLASYCZNY kręgosłupa (30 min.) - 20zł.
MASAZ KLASYCZNY całego ciała (60 min.) - 45zł.
MASAŻ SPORTOWY 1 kończyny (15 min.) - 15 zł.
MASAŻ SPORTOWY kręgosłupa (30 min) - 30 zł.
MASAŻ SPORTOWY całego ciała (60 min.) - 60 zł.
MASAŻ SPORTOWY całego ciała (30 min.) - 35 zł.
MASAŻ RELAKSACYJNY OLEJKAMI ETERYCZNYMI (30 min.) - 30 zł.
BILET DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW - 5 zł/1h - poniedziałek - piątek od 06.00
do 14.00
BILET URODZINOWY - 7 zł/1h - dla osób które w danym dniu mają urodziny
BILET Z CYKLU AKTYWNE STARACHOWICE - 7 zł/1h - basen + sauna w ostatni
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weekend każdego miesiąca
BILET DLA POSIADACZY KARTY SENIORA - 3 zł/1h - od poniedziałeku do piątku
od 6:00 do 13:00
BILET RODZINNY - wielokrotność biletu ulgowego w danej jednostce czasowej*
BILETY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
6 zł/1h - bez względu na porę dnia i dzień tygodnia
5 zł/1h - dla osoby niepełnosprawnej wymagającej opiekuna
5 zł/1h - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
BILETY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH (do 10 osób)
tylko zgłoszone i zarejestrowane grupy u kierownictwa obiektu

5 zł/os. - 60 min.
12 zł/os. - 12 0min.(basen + sauna)
KARTA DUŻEJ RODZINY
BILET od poniedziałku do niedzieli od godz. 6:00 do 15:00 - 3,00 zł (60 min.)**
BILET „aktywne Starachowice"
od poniedziałku do niedzieli od godz. 15:00 do 22:00 - 8,00 zł (60 min.)**
NAUKA PŁYWANIA
50 zł – miesięczna opłata za podstawową naukę pływania dla dzieci (osoby muszą
być zgłoszone i zarejestrowane u kierownictwa obiektu)
Urodziny na pływalni - cena indywidualna uzgadniana z kierownictwem obiektu
(uzależniona od wielkości grupy, czasu przebywania na pływalni i zakresu
świadczonych usług).
* Bilet rodzinny: minimum 3 osobowa rodzina - przysługuje rodzicowi/rodzicom oraz dzieciom.
** Wszyscy posiadacze chcący skorzystać z wejść na basen z Kartą Dużej Rodziny są zobowiązani okazać sprzedawcy
dokument tożsamości wraz ze zdjęciem. W przypadku braku dokumentu lub nie okazania go nie będzie możliwości
skorzystania z basenu w promocyjnej cenie.

BILET ULGOWY za 60 minut* za całość grupy (min.5 os, max 30 os.) - 24 zł **
* opłata naliczana co 30 minut.
** możliwość ubiegania się o rabat 50% z tytułu reprezentowania Gminy Starachowice na zewnątrz.

5 zł — zakup karty chipowej
15 zł - zgubienie numerka z szatni
30 zł — zniszczenie paska z kartą chipową
15 zł — zniszczenie samego paska
35 zł / godz – Wynajęcie Sali Konferencyjnej (2h - 20zl, 3h i każda następna 15zł)
50 zł / godz. + ceny biletów — wynajęcie jednego toru basenowego
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90 zł / godz. + ceny biletów — wynajęcie maksymalnie dwóch torów basenowych
800 zł / godz. + ceny biletów — rezerwacja całego basenu sportowego
60 zł/mc – obowiązkowy instruktorski bilet miesięczny dla instruktorów i trenerów
pływania. (jednorazowy bilet instruktorski według cennika)
- dzieci do lat 5 mają wstęp bezpłatny (muszą być pod opieką rodziców, którzy
udokumentują wiek dziecka)
- do kupowania biletów ulgowych uprawnieni są: młodzież szkolna, studenci do 25
roku życia, emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne
- płatny czas pobytu na basenie obejmuje także czynności rozbierania się, ubierania
i suszenia oraz liczy się od momentu przekroczenia bramki wejściowej do momentu
wyjścia przez bramkę
- przekroczenie limitu czasu podanego w cenniku powoduje naliczenie dodatkowych
opłat za każdą minutę - według taryfikatora, płatne przy wyjściu
- honorujemy wszystkie wydane w Polsce Karty Dużej Rodziny (-25% od cen z
cennika)
basen
Regulamin - Kryta Pływalnia w Starachowicach
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