Cennik korzystania z obiektu
Ważny od 03 kwietnia 2018 r.

Hala Basenowa
Rodzaj biletu
/ dzień
obowiązywania
Czas ważności

Poniedziałek
– Niedziela

Poniedziałek
– Piątek

Sobota - Niedziela
/ Święta

6:00 - 8:00

8:00 - 22:00

8:00 - 22:00

Dopłata
60
60
min. za 6 min. min.

Dopłata
za 6 min.

60
min.

Dopłata
za 6 min.

Normalny

7 zł

0,70 zł

13 zł

1,30 zł

16 zł

1,60 zł

Ulgowy

7 zł

0,70 zł

9 zł

0,90 zł

11 zł

1,10 zł

-

-

30 zł

3,00 zł

36 zł

3,60 zł

-

-

27 zł

2,70 zł

33 zł

3,30 zł

-

-

38 zł

3,80 zł

46 zł

4,60 zł

-

-

9 zł

0,90 zł

11 zł

1,10 zł

Rodzina 3+

-

-

8 zł

0,80 zł

10 zł

1,00 zł

Senior

-

-

8 zł

0,80 zł

10 zł

1,00 zł

Familijny (2+1)
/ 3 bilety
Familijny (1+2)
/ 3 bilety
Familijny (2+2)
/ 4 bilety
Grupy
zorganizowane
(min. 10 osób)

Bilet
jednodniowy
normalny +
sauna
Bilet
jednodniowy
ulgowy + sauna
Wypożyczenie
ręcznika
kąpielowego

4 zł

52 zł

64 zł

36 zł

44 zł

4 zł

4 zł

Do każdego biletu (60 minut) dodaje się gratis 10 minut.
Dopłata za przekroczenie czasu naliczana jest z dołu, za każde przekroczone 6 min.
Wypożyczenie ręcznika kąpielowego – opłata jednorazowa.
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Strefa Saun
Rodzaj biletu
/ dzień
obowiązywania
Czas ważności
Bilet

Poniedziałek – Piątek

Sobota – Niedziela
/ Święta

6:00 - 22:00

6:00 - 22:00

10 min.

Dopłata
za 6 min.

10 min.

Dopłata
za 6 min.

6 zł

3 zł

8 zł

4 zł

Przy zakupie jedynie biletu do sauny dodaje się gratis 10 minut.
Dopłata za przekroczenie czasu naliczana jest z dołu, za każde przekroczone 6 min.

Kręgielnia
Rodzaj biletu

Poniedziałek
– Czwartek

Piątek

Sobota – Niedziela
/ Święta

20 zł

20 zł

40 zł

25 zł

40 zł

40 zł

/ dzień
obowiązywania
Normalny
do godz. 17
Normalny
po godz. 17
Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Czwartek, Niedziela: 12:00 – 22:00
Piątek – Sobota: 12:00 – 00:00
Cena biletu za 60 minut gry na jednym torze.

Tężnia Solankowa
Rodzaj biletu

Poniedziałek
– Niedziela

Poniedziałek
– Niedziela

/ dzień
7:00 - 8:45
9:00 - 21:45
obowiązywania
Czas ważności 1 seans / 45 min. 1 seans / 45 min.
Normalny

7 zł

10 zł

Ulgowy

7 zł

7 zł

Do każdego biletu dodaje się
jednorazowe kapcie gratis.
Bilet upoważnia do wzięcia udziału
w jednym seansie rozpoczynającym
się o pełnej godzinie i trwającym
45 minut.

Godziny rozpoczęcia seansu w dni nauki szkolnej: 7:00, 8:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.
Godziny rozpoczęcia seansu w dni wolne od nauki szkolnej: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.
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Siedlecka Karta Sportowa
Dla klientów indywidualnych
Rodzaj karty
Karta
30-dniowa
Karta
60-dniowa
Karta
90-dniowa
Karta
180-dniowa
Karta roczna

Czas
ważności

Kwota do
Cena karty
wykorzystania

30 dni

60 zł

50 zł

60 dni

130 zł

100 zł

90 dni

200 zł

150 zł

180 dni

410 zł

300 zł

360 dni

700 zł

500 zł

Karta może być wykorzystywana przez nieograniczoną liczbę osób.
Naliczanie opłaty zgodnie z cennikiem (dni tygodnia, kategorie biletów).

Dla klientów instytucjonalnych
(firmy, zakłady pracy)
Kwota i okres ważności doładowania
zgodnie z cennikiem kart
dla klientów indywidualnych.
Karta OPEN
Naliczanie opłaty wg cennika hali
basenowej dla GRUP
ZORGANIZOWANYCH.

Zakup możliwy przy jednorazowym zamówieniu min. 10 kart.
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Promocje
1. Aktywne środy: super oferta ważna tylko w środy
Rodzaj biletu
/ dzień
obowiązywania

Środa 8:00 - 22:00

Czas ważności 60 min.

Dopłata
za 6 min.

Normalny

9 zł

0,90 zł

Ulgowy,
Rodzina 3+, Senior

7 zł

0,70 zł

2. Więcej rozrywki za mniej
Bilet do kręgielni + Bilet do parku wodnego: zniżka 20 %
Bilet zakupiony na kręgielni uprawnia do zakupu biletów (max. 4) w tym samym dniu
ze zniżką 20%.
Bilety zakupione w aquaparku (minimum 4) uprawniają do zakupu biletu do kręgielni
w tym samym dniu ze zniżką 20%.

3. Zniżka dla opiekuna adepta
Opiekun osoby przychodzącej na zajęcia Szkoły Pływania Idolek może skorzystać ze zniżki
20% na jednorazowy bilet na halę basenową.

4. „ZYSKAJ I ZRZUĆ” - wolne niedziele w Parku Wodnym Siedlce
Przy zakupie min. 2 biletów wstępu na halę basenową w niedziele wolne od handlu
bilety do tężni kupisz w cenie ulgowej.
* Oferta ważna jest przy zakupie jednorazowego biletu w niedziele ustawowo wolne od handlu.
** Oferta nie dotyczy płatności Siedlecką Kartą Sportową.

5. Przyjaźni krwiodawcom
Za okazaniem ważnego zaświadczenia lub legitymacji krwiodawca otrzyma 20% zniżki
na jednorazowy bilet na halę basenową.
* Krwiodawcy przysługuje 20% zniżka w okresie 60 dni od ostatniej daty pobrania krwi (dot. mężczyzn i kobiet)
** Zniżka nie dotyczy płatności Siedlecką Kartą Sportową.

Promocje nie sumują się!
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Legenda, dodatkowe informacje
Rodzaje biletów wstępu:
Ulgowy

dzieci, uczniowie, emeryci, renciści, niepełnosprawni,
studenci do ukończenia 26. roku życia - za okazaniem ważnej
legitymacji

Familijny (2+1) rodzina: dwie osoby dorosłe i jedno dziecko
Familijny (1+2) rodzina: opiekun i dwoje dzieci
Familijny (2+2) rodzina: dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci
Grupowy

dla grup zorganizowanych, min. 10 osób,
przy wcześniejszym zgłoszeniu / rezerwacji, do każdej pełnej
10-osobowej grupy – 1 opiekun wejście gratis

Rodzina 3+

na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny*
*Zniżka dostępna dla mieszkańców miasta Siedlce posiadających
ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, których numer zaczyna się
cyframi: 1464011.
Zniżka nie dotyczy innych ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny.

Senior

na podstawie karty Senior 65+

Wstęp wolny dla dzieci do lat 3, w obecności dorosłego opiekuna.
Dzieci do lat 10 tylko pod opieką osoby dorosłej.
Opiekun osoby niepełnosprawnej trwale wymagającej opieki (na podstawie ważnego
orzeczenia osoby niepełnosprawnej) - wejście gratis.
Opłata za zgubienie ręcznika kąpielowego

50 zł

Opłata za zgubienie paska z transponderem

30 zł

Opłata za zgubienie klucza do szafki

20 zł

Opłata za wydanie karty abonamentowej

10 zł

Opłata za zgubienie czepka

10 zł

Opłata za zgubienie numerka do szatni

5 zł

