
Obowiązuje od 12.03.2022 

 

BASEN WEWNĘTRZNY CRiS 

Nazwa biletu Okres obowiązywania 

 
Happy Hour 

Codziennie 6:45 – 9:00 (1h) 
  

8 zł 

Nocne Pływanie 

Codziennie od 20:00 (1h) 

Bilet normalny 9zł 
Bilet ulgowy 6zł 

Urodzinowe pływanie 

Codziennie w godzinach otwarcia 

1h –  1 zł 
2 h –   2 zł 

 Od Poniedziałku do piątku 
9:00 – 15:00 

Od Poniedziałku do piątku 
15:00 – 21:30 

Soboty, niedziele i święta 9:00-20:00 

Normalny 
1h – 11 zł 
2h – 15 zł 
3h – 20 zł 

1h – 13 zł 
2h – 19 zł 
3h – 25 zł 

1h – 14 zł 
2h – 20 zł 
3h – 26 zł 

Normalny całodzienny 43 zł 51 zł 

Ulgowy* 
1h – 9 zł 
2h - 13 zł 
3h - 18 zł 

1h –11zł 
2h - 17 zł 
3h - 23 zł 

1h – 12 zł 
2h - 18 zł 
3h – 24 zł 

Ulgowy całodzienny 35 zł 43 zł 

Dziecko do lat 3 0 zł 0 zł 0 zł 

Grupowy normalny 
1h –9,90zł 
2h–13,50zł 

3h–18 zł 

1h –11,70zł 
2h–17,10zł 
3h –22,50zł 

1h–12,60 zł 
2h –18 zł 

3h –  23,40 zł 

Grupowy normalny 
całodzienny 

38,70zł 45,90 zł 

Grupowy ulgowy 
1h –8,10zł 

2h –11,70zł 
3h–16,20zł 

1h –11,70zł 
2h–13,60zł 
3h -20,70zł 

1h –10,80 zł 
2h –16,20 zł 
3h –21,60 zł 

Grupowy ulgowy 
całodzienny 

31,50zł 38,70 zł 

Bilet OPEN 
(basen + sauna) 
Dostępny: 
- poniedziałek – piątek od 
godz. 15:00 
- sobota- niedziela i święta 
od godz.12:00 

0,5h - 15 zł 
1h - 20 zł 
2h - 28 zł 
3h - 35 zł 

DOPŁATA SAUNA: 
1 MIN. - 0,60 zł 

DOPŁATA ZA PRZEKROCZONY CZAS: 
1 MIN.- 0,30 ZŁ 

 
 

Uwaga: 
1. Bilet ulgowy – dzieci 3-6 lat, uczniowie, studenci do 26 roku, renciści, emeryci (za okazaniem dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi), 

osoby niepełnosprawne (bezpłatne wejście dla opiekuna tylko dla osoby niepełnosprawnej ze stopniem znacznym za okazaniem orzeczenia 
lekarskiego). 

2. Grupy zorganizowane -10% od obowiązującej stawki (opiekun bezpłatnie) 
Na jednego opiekuna grupy nie powinno przypadać więcej niż: 

a) 30 pełnoletnich uczestników (nie dotyczy grup szkolnych), 
b) 15 niepełnoletnich uczestników w wieku szkolnym (obowiązuje wszystkie grupy szkolne bez względu na wiek uczniów), 
c) 10 uczestników w wieku do 10 roku życia. 

3. Uczestnicy zajęć z instruktorami pływania wnoszą opłatę zgodnie z cennikiem basenu. 
4. Ogólnopolska karta dużej rodziny  5%. 
5. Sanocka karta dużej rodziny 20% (osoba dorosła), 50% (dzieci). 
6. Dopłata po przekroczeniu zadeklarowanego czasu 0,30 zł za każdą rozpoczętą minutę dotyczy każdego biletu. 
7. Wykupiony bilet/karnet/umowa na korzystanie z usług MOSiR i jego obiektów jest jednoznaczne z zapoznaniem się i bezwzględnym 

stosowaniem zasad określonych w regulaminach poszczególnych obiektów. 
8. Respektujemy karty: Multisport, Fitprofit, Medicover. 
9. Promocje / ulgi nie łączą się. 


