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CENNIK OPŁAT 

ZA KORZYSTANIE Z KRYTEJ PŁYWALNI IM. JANA KOTA 
PRZY UL. ŚW. LEONARDA 34 W BOCHNI 

ORAZ ZA UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH 
PROWADZONYCH PRZEZ TĄ JEDNOSTKĘ 

 
1. Ustala się następujące opłaty za pobyt godzinny na pływalni, rozumiany jako pobyt trwający nie 
dłużej niż 60 minut w strefie płatnej pływalni oraz następujące dopłaty minutowe naliczane 
w przypadku przekroczenia tego czasu  w strefie płatnej pływalni: 
 

POBYT INDYWIDUALNY 
 
1.1. opłata normalna (bilet normalny) za pobyt indywidualny w godzinach otwarcia pływalni: 
 

 
W godz. 

6.30 - 14.59 
W godz. 

15.00 - 21.30 

Opłata podstawowa 16,00 zł 18,00 zł 

Opłata dla osób uprawnionych do korzystania z ulg i preferencji 
w ramach Programów : Karta Dużej Rodziny, Bocheńska Karta 
Rodzinna, Ogólnopolska Karta Seniora 

14,00 zł 16,00 zł 

Opłata dla zawodników sekcji sportowych prowadzonych przez 
organizacje pozarządowe 

12,00 zł 14,00 zł 

- dopłata 0,30 zł 0,40 zł 

 
1.2. opłata ulgowa (bilet ulgowy) za pobyt indywidualny w godzinach otwarcia pływalni: 
 

 
W godz. 

6.30 - 14.59 
W godz. 

15.00 - 21.30 

Opłata podstawowa 12,00 zł 14,00 zł 

Opłata dla osób uprawnionych do korzystania z ulg i preferencji 
w ramach Programów : Karta Dużej Rodziny, Bocheńska Karta 
Rodzinna, Ogólnopolska Karta Seniora 

10,00 zł 12,00 zł 

Opłata dla zawodników sekcji sportowych prowadzonych przez 
organizacje pozarządowe 

6,00 zł 7,00 zł 

 - dopłata 0,30 zł 0,40 zł 

 
1.3. opłaty ulgowe stosuje się: 
 
a) dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia lub do 25 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej 
lub studenckiej, 
b) dla osób niepełnosprawnych na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, dla 
emerytów i rencistów na podstawie odcinka emerytury/renty wraz z dokumentem tożsamości. 
 
1.4. opiekun osoby niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,  stale 
opiekujący się osobą niepełnosprawną podczas pobytu na pływalni korzysta z pływalni bezpłatnie. 
 
1.5. dzieci do lat 3 korzystają z pływalni bezpłatnie. 
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POBYT RODZINNY 

 
2.1. opłata normalna (bilet normalny) za pobyt rodzinny (a + b) w godzinach otwarcia pływalni: 
 

 
W godz. 

6.30 - 14.59 
W godz. 

15.00 - 21.30 

Opłata podstawowa 14,00 zł 16,00 zł 

Opłata dla osób uprawnionych do korzystania z ulg i preferencji 
w ramach Programów : Karta Dużej Rodziny, Bocheńska Karta 
Rodzinna, Ogólnopolska Karta Seniora 

12,00 zł 14,00 zł 

 - dopłata 0,30 zł 0,40 zł 

 
2.2. opłata ulgowa (bilet ulgowy) za pobyt rodzinny (a + b) w godzinach otwarcia pływalni: 
 

 
W godz. 

6.30 - 14.59 
W godz. 

15.00 - 21.30 

Opłata podstawowa 10,00 zł 12,00 zł 

Opłata dla osób uprawnionych do korzystania z ulg i preferencji 
w ramach Programów : Karta Dużej Rodziny, Bocheńska Karta 
Rodzinna, Ogólnopolska Karta Seniora 

8,00 zł 10,00 zł 

 - dopłata 0,30 zł 0,40 zł 

 
Pobyt rodzinny – uprawnia do wstępu określonej liczby osób (w dowolnej konfiguracji a + b), przy 
czym pierwsza litera (a) - oznacza liczbę osób dorosłych (rodziców, prawnych opiekunów) i musi być 
liczbą z przedziału od ‘1’ do ‘2’, zaś druga litera  (b) - oznacza liczbę dzieci i młodzieży do 18 roku życia 
lub do 25 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej i musi być liczbą większą 
lub równą ‘1’. 
 

POZOSTAŁE RODZAJE POBYTÓW 
 
3.1. opłaty za pobyt grup zorganizowanych w godzinach otwarcia pływalni: 
 

 
W godz. 

6.30 - 14.59 
W godz. 

15.00 - 21.30 

Opłata podstawowa 10,00 zł 12,00 zł 

 - dopłata 0,30 zł 0,40 zł 

 
Grupa zorganizowana – grupa (maksimum 15 osób na 1 opiekuna i 1 instruktora) dzieci i młodzieży 
do 18 roku życia (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej), której organizatorem jest np. szkoła, 
ośrodek sportu i rekreacji itp. 
 
3.2. opiekunowie i instruktorzy grup zorganizowanych korzystają z pływalni bezpłatnie z wyjątkiem o 
którym mowa w pkt 3.3. 
 
3.3. instruktorzy / trenerzy zatrudnieni przez szkółki pływackie / sekcje sportowe prowadzące 
indywidualne i grupowe zajęcia nauki i doskonalenia pływania na podstawie stosownych umów 
zawartych w formie pisemnej z Krytą Pływalnią w Bochni korzystają z pływalni odpłatnie. 
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4. opłaty za AQUA AEROBIC: 
 

 
W godz. 

6.30 - 21.30 
Termin ważności 

Aqua Bilet (basen rekreacyjny lub sportowy) 25,00 zł wejście jednorazowe 

Aqua Bilet Plus (basen rekreacyjny i sportowy) 45,00 zł wejście jednorazowe 

- dopłata 0,40 zł --- 

Aqua Karnet (basen rekreacyjny lub sportowy) A * 20,00 zł 1 miesiąc kalendarzowy 

Aqua Karnet Plus (basen rekreacyjny i sportowy) A * 36,00 zł 1 miesiąc kalendarzowy 

 
Aqua Aerobic – zajęcia prowadzone w grupach (zgodnie z regulaminem zajęć), cena obejmuje pobyt 
godzinny na pływalni, w tym 45 minut zajęć Aqua Aerobicu na basenie sportowym i/lub 
rekreacyjnym, w przypadku karnetów litera (A) – oznacza liczbę planowanych zajęć w danym 
miesiącu kalendarzowym wg harmonogramu. 
 
5. opłaty za GIMNASTYKĘ DLA SENIORA: 
 

 W godz. 
6.30 - 21.30 

Termin ważności 

Aktywny Senior (basen rekreacyjny) 25,00 zł wejście jednorazowe 

- dopłata 0,40 zł --- 

Karnet „Aktywny Senior” 
(basen rekreacyjny) 

A * 20,00 zł 1 miesiąc kalendarzowy 

Karnet „Aktywny Senior PLUS” 
(basen rekreacyjny w ramach Programu 
Ogólnopolska Karta Seniora) 

A * 19,00 zł 1 miesiąc kalendarzowy 

 
Gimnastyka dla Seniora – zajęcia prowadzone w grupach (zgodnie z regulaminem zajęć), cena 
obejmuje pobyt godzinny na pływalni, w tym 45 minut zajęć Gimnastyka dla Seniora na basenie 
rekreacyjnym, w przypadku karnetów litera (A) – oznacza liczbę planowanych zajęć w danym 
miesiącu kalendarzowym wg harmonogramu. 
 

INNE OPŁATY 
 
6.1. Ustala się następujące wartości, opłaty i terminy ważności karnetów – kart abonamentowych 
obowiązujących na pływalni: 
 

 Opłata Termin ważności 

Karnet o wartości 110 zł * 100,00 zł 60 dni 

Karnet o wartości 230 zł * 200,00 zł 120 dni 

Karnet o wartości 480 zł * 400,00 zł 180 dni 

* Karnety o wartości 110 zł / 230 zł / 480 zł mogą być także sprzedawane w formie voucherów prezentowych 
na okaziciela, z odroczonym terminem realizacji, nie dłuższym jednak niż 12 miesięcy od daty sprzedaży; 

 
6.2. W przypadku zakupu nowych karnetów – kart abonamentowych kaucja zwrotna za kartę 
magnetyczną z numerem identyfikacyjnym wynosi 30,00 zł (płatne tylko gotówką). 
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6.3. Karnet upoważnia do określonej liczby wejść, aż do wyczerpania wartości karnetu w okresie jego 
ważności (np. karnet zakupiony za kwotę 100 zł pozwala wejść na pływalnię tyle razy, aż 
wykorzystana zostanie wartość karnetu czyli 110 zł. Okres ważności takiego karnetu wynosi 60 dni od 
daty jego nabycia). 
 
6.4. Karnet jest na okaziciela i jeśli tylko jego wartość na to pozwala na pływalnię może wejść 
dowolna liczba osób. 
 
6.5. W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, wyjazd zagraniczny itp.), na pisemny wniosek 
strony, dyrektor Krytej Pływalni w Bochni może przedłużyć termin ważności karnetu, jednakże nie 
dłużej niż o 180 dni od daty rozpatrzenia wniosku, przy czym czynność ta następuje nie później niż 
14 dni roboczych od daty złożenia wniosku na dzienniku podawczym pływalni. 
 
7. Ustala się następujące opłaty za udostępnienie całej pływalni lub jej wydzielonej części: 
 

Udostępnienie Czas udostępnienia Opłata 

basenu sportowego na działalność 
sportową 

60 minut 700,00 zł 

basenu rekreacyjnego na działalność 
rekreacyjną 

60 minut 300,00 zł 

całej pływalni na działalność 
sportowo-rekreacyjną 

60 minut 1 000,00 zł 

jednego toru basenu sportowego 45 minut 80,00 zł * 

1/3 basenu rekreacyjnego 45 minut 40,00 zł * 

2/3 basenu rekreacyjnego 45 minut 80,00 zł * 

* do opłaty za udostępnienie części basenu sportowego lub rekreacyjnego należy doliczyć opłatę za pobyt 
indywidualny liczoną od osoby wg aktualnego cennika 

 
8. Ustala się wysokość pozostałych opłat z tytułu usług dodatkowych świadczonych przez pływalnię: 
 

 Opłata 

Opłata za przechowanie rzeczy Klienta w depozycie 2,00 zł 

 
9. Wszystkie ceny i opłaty zawierają podatek od towarów i usług, w wysokości wynikającej 
z odpowiednich przepisów. 


