Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2016
z dnia 16 listopada 2016 roku

Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
Kryta pływalnia, ul. Rokosowska 10

Kryta pływalnia, ul. Rokosowska 10: Dla klientów komercyjnych

Lp.

Usługa

1.
Bilet normalny
„1”

Opis usługi

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 6.00. do
17.00., w soboty niedziele i święta od
8.00. do 9.00.

Czas korzystania

Wiek lub status osób
uprawnionych

Cena
usługi

Cena za
przekroczenie
limitu czasu

45 minut

Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające
uprawnień do ulg

9 zł/za
osobę

1 zł/ za każde
rozpoczęte 5 minut

Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające
uprawnień do ulg

11 zł/za
osobę

1,5 zł/ za każde
rozpoczęte 5 minut

2.
Bilet normalny
„2”

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 17.00 do 22.00
w soboty, niedziele i święta od 9.00
do 22.00

45 minut
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3.
Bilet ulgowy
„1”

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 6.00 do 17.00,
w soboty, niedziele i święta od 8.00
do 9.00

Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną
legitymacją szkolną lub studencką.
Emeryci, renciści oraz inwalidzi z ważną
legitymacją ewentualnie innym
dokumentem potwierdzającym
uprawnienia do zniżki

6 zł/ za
osobę

0,5 zł/ za każde
rozpoczęte 5 minut

45 minut

Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną
legitymacją szkolną lub studencką.
Emeryci, renciści oraz inwalidzi z ważną
legitymacją ewentualnie innym
dokumentem potwierdzającym
uprawnienia do zniżki

7 zł/za
osobę

1 zł/ za każde
rozpoczęte 5 minut

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 6.00 do 17.00
w soboty, niedziele i święta od 8.00
do 9.00

45 minut

Dwie osoby powyżej 18 lat oraz dzieci
(1 do 5) wieku od 4 do 14 lat

6 zł/za
osobę

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej od poniedziałku do
piątku w godzinach od 17.00 do 22.00
w soboty, niedziele i święta od 9.00
do 22.00

45 minut

Dwie osoby powyżej 18 lat oraz dzieci
(1 do 5) wieku od 4 do 14 lat

7 zł/za
osobę

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 15.00 do 17.00
w soboty, niedziele i święta od 8.00
do 9.00

45 minut

45 minut

4.
Bilet ulgowy
„2”

5.
Bilet rodzinny
„1”

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej,
od poniedziałku do piątku w godzinach
17.00 do 22.00 w soboty, niedziele i
święta od 9.00 do 22.00

0,5 zł/ za każde
rozpoczęte 5 minut
każdej osoby, która
kupuje bilet.

6.
Bilet rodzinny
„2”

7.

Karta Młodego
Warszawiaka I
I

Bilet wstępu dla posiadaczy Karty
Młodego Warszawiaka (Dzieci i
młodzież do 26 lat z ważną legitymacją
szkolną lub studencką).
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1 zł/ za każde
rozpoczęte 5 minut
każdej osoby, która
kupuje bilet.

5,40 zł
0,5 zł/ za każde
rozpoczęte 5 minut

8.

9.

10.

11.

12.

Karta Młodego
Warszawiaka II

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej, w soboty, niedziele i
święta od 9.00 do 10.00

45 minut

Bilet wstępu dla posiadaczy Karty
Młodego Warszawiaka (Dzieci i
młodzież do 26 lat z ważną legitymacją
szkolną lub studencką).

Karta
Warszawiaka I

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 15.00 do 17.00
w soboty, niedziele i święta od 8.00
do 9.00

45 minut

Bilet wstępu dla posiadaczy Karty
Warszawiaka (Osoby pełnoletnie bez
prawa do ulgi).

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 15.00 do 17.00
w soboty, niedziele i święta od 8.00
do 9.00

45 minut

Karta
Warszawiaka
III

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej, w soboty, niedziele
i święta od 9.00 do 10.00

45 minut

Bilet wstępu dla posiadaczy Karty
Warszawiaka (Osoby pełnoletnie bez
prawa do ulgi).

Karta
Warszawiaka
IV

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej, w soboty, niedziele i
święta od 9.00 do10.00

45 minut

Bilet wstępu dla posiadaczy Karty
Warszawiaka (Osoby pełnoletnie z
prawem do ulgi – studenci, emeryci,
renciści).

Karnet
normalny
„10”– I

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej, przez okres 12
miesięcy w godzinach otwarcia.
Nabywca po raz pierwszy.

600 minut

Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające
uprawnień do ulg

135 zł

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej przez okres 12
miesięcy w godzinach otwarcia.
Nabywca usług po raz drugi i każdy
następny.

600 minut

Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające
uprawnień do ulg

125 zł

Karta
Warszawiaka
II

13.

14.
Karnet
normalny „10”
– kolejny

Bilet wstępu dla posiadaczy Karty
Warszawiaka (Osoby pełnoletnie z
prawem do ulgi – studenci, emeryci,
renciści).
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6,30 zł

1 zł/ za każde
rozpoczęte 5 minut

6,00 zł
0,5 zł/ za każde
rozpoczęte 5 minut

5,40 zł
0,5 zł/ za każde
rozpoczęte 5 minut

7,00 zł

1 zł/ za każde
rozpoczęte 5 minut

6,30 zł

1 zł/ za każde
rozpoczęte 5 minut

15.
Karnet
normalny „25”
–I

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej, przez okres 18
miesięcy w godzinach otwarcia.
Nabywca po raz pierwszy.

1500 minut

Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające
uprawnień do ulg

300 zł

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej przez okres 18
miesięcy w godzinach otwarcia.
Nabywca usług po raz drugi i każdy
następny.

1500 minut

Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające
uprawnień do ulg

290 zł

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej przez okres 24
miesięcy w godzinach otwarcia.
Nabywca po raz pierwszy.

3000 minut

Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające
uprawnień do ulg

580 zł

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej
przez okres 24 miesięcy w godzinach
otwarcia. Nabywca usług po raz drugi i
każdy następny.

3000 minut

Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające
uprawnień do ulg

570 zł

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej
przez okres 24 miesięcy w godzinach
otwarcia. Nabywca po raz pierwszy.

6000 minut

Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające
uprawnień do ulg

1010 zł

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej przez okres 24
miesięcy w godzinach otwarcia.
Nabywca usług po raz drugi i każdy

6000 minut

Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające
uprawnień do ulg

1000 zł

16.
Karnet
normalny „25”
– kolejny

17.

Karnet
normalny „50”
–I

18.
Karnet
normalny „50”
– kolejny

19.

Karnet
normalny
„100” – I

20.
Karnet
normalny
„100” –
kolejny
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następny.
21.
Karnet ulgowy
„10” - I

22.
Karnet ulgowy
„10” – kolejny

23.

24.

25.

Karnet ulgowy
„25” - I

Karnet ulgowy
„25” – kolejny

Karnet ulgowy
„50” - I

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej przez okres 12
miesięcy w godzinach otwarcia.
Nabywca po raz pierwszy.

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej przez okres 12
miesięcy w godzinach otwarcia.
Nabywca usług po raz drugi i każdy
następny.

600 minut

Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną
legitymacją szkolną lub studencką oraz
emeryci, renciści, inwalidzi z ważną
legitymacją ewentualnie innym
dokumentem potwierdzającym
uprawnienia do zniżki

90 zł

600 minut

Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną
legitymacją szkolną lub studencką oraz
emeryci, renciści, inwalidzi z ważną
legitymacją ewentualnie innym
dokumentem potwierdzającym
uprawnienia do zniżki

80 zł

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej przez okres 18
miesięcy w godzinach otwarcia.
Nabywca po raz pierwszy.

1500 minut

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej przez okres 18
miesięcy w godzinach otwarcia.
Nabywca usług po raz drugi i każdy
następny.

1500 minut

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej przez okres 24
miesięcy w godzinach otwarcia
Nabywca po raz pierwszy.

Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną
legitymacją szkolną lub studencką oraz
emeryci, renciści, inwalidzi z ważną
legitymacją ewentualnie innym
dokumentem potwierdzającym
uprawnienia do zniżki
Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną
legitymacją szkolną lub studencką oraz
emeryci, renciści, inwalidzi z ważną
legitymacją ewentualnie innym
dokumentem potwierdzającym
uprawnienia do zniżki
Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną
legitymacją szkolną lub studencką oraz
emeryci, renciści, inwalidzi z ważną
legitymacją lub innym dokumentem
potwierdzającym uprawnienia do zniżki

3000 minut

5

190 zł

180 zł

360 zł

26.

27

Karnet ulgowy
„50” - kolejny

3000 minut

Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną
legitymacją szkolną lub studencką oraz
emeryci, renciści, inwalidzi z ważną
legitymacją lub innym dokumentem
potwierdzającym uprawnienia do zniżki

6000 minut

Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną
legitymacją szkolną lub studencką oraz
emeryci, renciści, inwalidzi z ważną
legitymacją ewentualnie innym
dokumentem potwierdzającym
uprawnienia do zniżki

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej
przez okres 24 miesięcy w godzinach
otwarcia. Nabywca usług po raz drugi i
każdy następny.

6000 minut

Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną
legitymacją szkolną lub studencką oraz
emeryci, renciści, inwalidzi z ważną
legitymacją ewentualnie innym
dokumentem potwierdzającym
uprawnienia do zniżki

Nauka lub doskonalenie pływania
prowadzone na pływalni przez
instruktora dla grup liczących od 8
do 15 osób

Opłata za ilość zajęć
w cyklu (obowiązuje
cała opłata za pełen
cykl zajęć)

Dzieci , młodzież, dorośli

25 zł/za
osobę/za
lekcję

Uprawnia do korzystania z 1 toru
przez zorganizowaną grupę do 8 osób

60 minut

Grupa do 8 osób

150 zł

60 minut

Grupa do 15 osób

150 zł

60 minut

Grupa do 15 osób

150 zł

Korzystanie z pływalni
wielofunkcyjnej przez okres 24
miesięcy w godzinach otwarcia
Nabywca po raz pierwszy.

Karnet ulgowy
„100” - I
Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej
przez okres 24 miesięcy w godzinach
otwarcia. Nabywca po raz pierwszy.

28.

29.

30.

31.

32.

Karnet ulgowy
„100”– kolejny

Nauka lub
doskonalenie
pływania

Wynajem
(rezerwacja) 1
toru
Wynajem
(rezerwacja)
niecki
rekreacyjnej

Uprawnia do korzystania z niecki
rekreacyjnej przez zorganizowaną
grupę do 15 osób

Wynajem
(rezerwacja)
niecki brodzika

Uprawnia do korzystania z 1 toru
przez zorganizowaną grupę do 15
osób
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350 zł

610 zł

600 zł

33.

34.

Usługa
instruktorska

Maksymalna ilość osób - 15

30 minut

Opłata za
zagubiony lub
złamany
kluczyk do
szafki
ubraniowej

35.
Opłata
instruktorska

50 zł

100 zł

Uprawnia do prowadzenia zajęć
indywidualnej nauki lub doskonalenia
pływania maksymalnie z dwoma
osobami w ciągu jednej jednostki
czasowej w okresie 1 miesiąca

opłata za miesiąc

7

Prowadzenie indywidualnych zajęć
nauki lub doskonalenia pływania
maksymalnie z dwoma osobami w ciągu
jednej jednostki czasowej

400zł

Kryta pływalnia, ul. Rokosowska 10: Dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej oraz innych organizacji
pozarządowych

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

36.

Zajęcia
sekcyjne
zorganizowane,
wynajem 1 toru

Uprawnia do korzystania z 1 toru
pływalni przez zorganizowaną grupę
organizacji pozarządowych od pon.
do pt. w godz. 6.00. do 17.00.

Zajęcia
sekcyjne
zorganizowane,
wynajem 1 toru

37.

38.

39.

40.

Wynajem
/rezerwacja/
brodzika/
Zajęcia
sekcyjne
zorganizowane
Wynajem
/rezerwacja/
brodzika/
Zajęcia
sekcyjne
zorganizowane
Wynajem
/rezerwacja/
niecki
rekreacyjnej

Wiek lub status osób
uprawnionych

Cena
usługi

60 minut

Grupa organizacji pozarządowych z
trenerem do 8 osób w ramach klubowego
szkolenia sportowego

79,43 zł

Uprawnia do korzystania z 1 toru
pływalni przez zorganizowaną grupę
organizacji pozarządowych od pon.
do pt. w godz. 17.00. do 22.00. oraz w
soboty i niedziele

60 minut

Grupa organizacji pozarządowych z
trenerem do 8 osób w ramach klubowego
szkolenia sportowego

150,00 zł

Uprawnia do korzystania z brodzika
pływalni przez zorganizowaną grupę
członków organizacji pozarządowych
od pon. do pt. w godz. 6.00. do 17.00.

60 minut

Maksymalna ilość osób - 15

79,43 zł

60 minut

Maksymalna ilość osób - 15

150,00 zł

60 minut

Maksymalna ilość osób - 15

79,43 zł

Uprawnia do korzystania z brodzika
pływalni przez zorganizowaną grupę
członków organizacji pozarządowych
od pon. do pt. w godz. 17.00. do
22.00. oraz w soboty i niedziele

Uprawnia do korzystania z niecki
rekreacyjnej pływalni przez
zorganizowaną grupę członków
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Cena za
przekroczenie
limitu czasu

41.

Zajęcia
sekcyjne
zorganizowane

Organizacji pozarządowych od pon.
do pt. w godz. 6.00. do 17.00.

Wynajem
/rezerwacja/
niecki
rekreacyjnej
Zajęcia
sekcyjne
zorganizowane

Uprawnia do korzystania z niecki
rekreacyjnej pływalni przez
zorganizowaną grupę członków
organizacji pozarządowych od pon.
do pt. w godz. 17.00. do 22.00. oraz w
soboty i niedziele

Maksymalna ilość osób – 15

60 minut

150,00 zł

Dzieci do lat 4 korzystają z pływalni bezpłatnie pod opieką osób pełnoletnich, którzy opłacają wstęp zgodnie z cennikiem.
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I.

Hala sportowa

Hala sportowa, ul. Nowowiejska 37 B

Lp.

Usługa

Opis usługi

Wynajem Sali
gimnastycznej
w celach sportowych

Czas
korzystania

Wiek lub status
osób uprawnionych

Zajęcia sportowo-rekreacyjne
poniedziałek- piątek do godz. 17.00

60 minut

Dowolny

Wynajem Sali
gimnastycznej
w celach sportowych

Zajęcia sportowo-rekreacyjne
sobota - niedziela

60 minut

Dowolny

3.

Wynajem Sali
gimnastycznej
w celach sportowych

Zajęcia sportowo-rekreacyjne
poniedziałek- piątek od godz. 17.00

60 minut

Dowolny

80 zł

4.

Wynajem Hali
sportowej w celach
sportowych

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

60 minut

Dowolny

233,70 zł

5.

Wynajem Hali
sportowej w celach
sportowych

Impreza sportowo-rekreacyjna wraz z nagłośnieniem
i tablicą wyników

60 minut

Dowolny

300 zł

6.

Wynajem Hali
sportowej w celach
niesportowych

Impreza inna niż sportowo-rekreacyjna wraz

60 minut

Dowolny

488 zł

Wynajem Hali
sportowej

Zajęcia sportowe po godzinie 22.00. bez
nagłośnienia

60 minut

Dowolny

153,75 zł

1.

2.

7.

Cena
usługi
50 zł

50 zł

z nagłośnieniem
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Cena za
przekroczenie
limitu czasu

Sobotnie i niedzielne zajęcia sportowo-rekreacyjne.

60 minut

Dowolny

153,75 zł

Bilet na squash „1”

Korzystanie z kortu do squash od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

60 minut

Dowolny

35 zł

10.

Bilet na squash „2”

Korzystanie z kortu do squash w pozostałych
godzinach od poniedziałku do piątku

60 minut

Dowolny

55 zł

11.

Bilet na squash „3”

60 minut

Dowolny

45 zł

12.

Karnet „1” – squash

Dowolny

160 zł

8 x 60 minut

Dowolny

310 zł

12 x 60 minut

Dowolny

435 zł

8.

Wynajem Hali
sportowej w celach
sportowych

9.

Korzystanie z kortu do squash w soboty i niedziele

13.

Karnet „2” – squash

14.

Karnet „3” – squash

15.

Opłata za zagubiony
lub złamany kluczyka
do szafki ubraniowej

16.

Sauna – bilet
jednorazowy
Karnet* „4” - sauna

17.

Korzystanie z kortu do squash 1 x w tygodniu

4 x 60 minut

Korzystanie z kortu do squash 2 x w tygodniu

Korzystanie z kortu do squash 3 x w tygodniu

100 zł

Korzystanie z jednego pomieszczenia sauny
suchej codziennie w godzinach 16.00- 22.00

60 minut

Dowolny

15 zł

Korzystanie z jednego pomieszczenia sauny
suchej codziennie w godzinach 16.00- 22.00

4x60 minut

Dowolny

45 zł
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Karnet* „8” - sauna

Korzystanie z jednego pomieszczenia sauny
suchej codziennie w godzinach 16.00- 22.00

8x60 minut

Dowolny

80 zł

Korzystanie z jednego pomieszczenia sauny
suchej na wyłączność( z sauny mogą korzystać
maksymalnie 3 osoby)
w godzinach
16.00- 22.00

60 minut

Dowolny

35 zł

Karnet* „4” –
wynajem sauny na
wyłączność

Korzystanie z jednego pomieszczenia sauny
suchej na wyłączność ( z sauny mogą korzystać
maksymalnie 3 osoby)
w godzinach
16.00- 22.00

4x60 minut

Dowolny

105 zł

Karnet* „8” –
wynajem sauny na
wyłączność

Korzystanie z jednego pomieszczenia sauny
suchej na wyłączność ( z sauny mogą korzystać
maksymalnie 3 osoby)
w godzinach
16.00- 22.00

8x60 minut

Dowolny

18.
Wynajem sauny na
wyłączność
19.

20.

21.

*KARNET NALEŻY WYKORZYSTAĆ W CIĄGU 1 MIESIĄCA OD DATY ZAKUPU
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200 zł

II.

Odkryta pływalnia

Odkryta pływalnia, ul. Usypiskowa 18 w Parku Szczęśliwickim

20 zł/osoba

Nie dotyczy

Wiek lub status osób uprawnionych

Jednorazowy wstęp,
bez ograniczeń
czasowych

Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające
uprawnień do ulg

Bilet ulgowy „1”

Korzystanie z odkrytej
pływalni, od poniedziałku
do niedzieli w godz.
otwarcia

Jednorazowy wstęp,
bez ograniczeń
czasowych

Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną legitymacją
szkolną studencką. Emeryci, renciści oraz
inwalidzi z ważną legitymacją ewentualnie innym
dokumentem potwierdzającym uprawnienia do
ulgi.

10 zł/osoba

Bilet rodzinny „1”

Korzystanie z odkrytej
pływalni, od
poniedziałku do niedzieli
w godz. otwarcia

Jednorazowy wstęp,
bez ograniczeń
czasowych

1 osoba powyżej 18 lat + 2 dzieci

30 zł.

4.

Bilet rodzinny „2”

Korzystanie z odkrytej
pływalni, od poniedziałku
do niedzieli w godz.
otwarcia

Jednorazowy wstęp,
bez ograniczeń
czasowych

2 osoby powyżej 18 lat + 1 dziecko

40 zł

Nie dotyczy

5.

Bilet rodzinny „3”

Jednorazowy wstęp,
bez ograniczeń
czasowych

2 osoby powyżej 18 lat + 2 dzieci

45 zł

Nie dotyczy

1.

2.

3.

Bilet normalny
„1”

Opis usługi

Cena
usługi

Czas korzystania

Lp.

Usługa

Cena za
przekroczenie
limitu czasu

Korzystanie z odkrytej
pływalni, od
poniedziałku do niedzieli
w godz. otwarcia

Korzystanie z odkrytej
pływalni, od poniedziałku
do niedzieli w godz.
otwarcia
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Nie dotyczy

Nie dotyczy

6.

7.

8.

Bilet rodzinny „3”

Korzystanie z odkrytej
pływalni, od poniedziałku
do niedzieli w godz.
otwarcia

Bilet rodzinny „4”

Korzystanie z odkrytej
pływalni, od poniedziałku
do niedzieli w godz.
otwarcia

Bilet rodzinny „5”

Korzystanie z odkrytej
pływalni, od poniedziałku
do niedzieli w godz.
otwarcia

9.

Wynajem leżaka

10.

Kaucja za wydanie
leżaka

Korzystanie z leżaka, od
poniedziałku do niedzieli
w godz. otwarcia

Jednorazowy wstęp,
bez ograniczeń
czasowych

2 osoby powyżej 18 lat + 3 dzieci

50 zł

Nie dotyczy

Jednorazowy wstęp,
bez ograniczeń
czasowych

2 osoby powyżej 18 lat + 4 dzieci

55 zł

Nie dotyczy

Jednorazowy wstęp,
bez ograniczeń
czasowych

2 osoby powyżej 18 lat + 5 dzieci

60 zł

Nie dotyczy

10 zł

Nie dotyczy

10 zł

Nie dotyczy

Jednorazowe
korzystanie, bez
ograniczeń
czasowych

Kaucja pobierana na
wypadek zniszczenia lub
zagubienia leżaka

Nie dotyczy

11.

Wynajem
powierzchni
użytkowej
wewnętrznej „1”

Obowiązuje w sezonie
letnim od 01.06. do 31.08.
każdego roku

Nie mniej
niż 36 zł/m²
brutto
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12.

13.

Wynajem
powierzchni
użytkowej
wewnętrznej „2”

Obowiązuje poza
sezonem letnim od 01.09.
do 31.05. każdego roku

Wynajem
powierzchni
użytkowej
zewnętrznej

Obowiązuje przez cały
rok kalendarzowy

Nie mniej
niż 12 zł/m²
brutto

Nie dotyczy

Nie mniej
niż 6 zł/m²
brutto

Nie dotyczy

Dzieci do lat 4 korzystają z pływalni bezpłatnie pod opieką osób pełnoletnich, którzy opłacają wstęp zgodnie z cennikiem.
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III.

Boisko, ul. Nowowiejska 37 B

Boisko, ul. Nowowiejska 37 B

Lp.

Usługa

Opis usługi

1.

Udostępnienie
kortu tenisowego

Możliwość korzystania z boiska do tenisa ziemnego
od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00
do 21.00

2.

Udostępnienie
boiska „1”

Możliwość korzystania z boiska do piłki
koszykowej lub piłki siatkowej od poniedziałku do
niedzieli w godzinach od 8.00 do 21.00

3.

Udostępnienie
boiska „2”

Możliwość korzystania z boiska do piłki nożnej lub
piłki ręcznej od poniedziałku do niedzieli w
godzinach od 8.00 do 21.00

Czas
korzystania

Wiek lub status osób
uprawnionych

Cena
usługi

60 minut

Dowolny

22 zł

60 minut

Dowolny

36 zł

60 minut

Dowolny
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70 zł

Cena za
przekroczenie limitu
czasu

IV.

Boisko/lodowisko, ul. Rokosowska 10

Boisko/lodowisko, ul. Rokosowska 10
Lp

Usługa

1.

Udostępnienie
boiska „1”

2.

3.

Możliwość korzystania z boiska
w godzinach pracy obiektu

Bilet normalny lodowisko

Możliwość korzystania z
lodowiska od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do
21.00 w soboty i niedziele w od
10.00 do 21.00

Bilet ulgowy lodowisko

Możliwość korzystania z
lodowiska od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do
21.00 w soboty i niedziele od
10.00 do 21.00

4.
Karnet ulgowy –
lodowisko – zakup
po raz pierwszy

5.

Opis usługi

Karnet ulgowy –
lodowisko – zakup
kolejny

Czas
korzystania

Wiek lub status osób uprawnionych

60 minut

Dowolny

Wstęp jednorazowy
bez ograniczeń
czasowych

Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające
uprawnień do ulg

8 zł

Wstęp jednorazowy
bez ograniczeń
czasowych

Dzieci i młodzież studenci do 26 lat z ważną
legitymacją szkolną lub studencką. Emeryci,
renciści oraz inwalidzi z ważną legitymacją
ewentualnie innym dokumentem
potwierdzającym uprawnienia do zniżki

5 zł

Cena
usługi
100 zł

Możliwość korzystania z
lodowiska od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do
21.00 w soboty i niedziele od
10.00 do 21.00

10 wejść bez
ograniczeń
czasowych

Dzieci i młodzież studenci do 26 lat z ważną
legitymacją szkolną lub studencką. Emeryci,
renciści oraz inwalidzi z ważną legitymacją
ewentualnie innym dokumentem
potwierdzającym uprawnienia do zniżki

Możliwość korzystania z
lodowiska od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do
21.00 w soboty i niedziele od
10.00 do 21.00

10 wejść bez
ograniczeń
czasowych

Dzieci i młodzież studenci do 26 lat z ważną
legitymacją szkolną lub studencką. Emeryci,
renciści oraz inwalidzi z ważną legitymacją
ewentualnie innym dokumentem
potwierdzającym uprawnienia do zniżki

17

50 zł

40 zł

Cena za
przekroczenie
limitu czasu

6.

Karnet normalny –
lodowisko – zakup
po raz pierwszy

Możliwość korzystania z
lodowiska od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do
21.00 w soboty i niedziele od
10.00 do 21.00

10 wejść bez
ograniczeń
czasowych

Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające
uprawnień do ulg

80 zł

7.

Karnet normalny –
lodowisko – zakup
kolejny

Możliwość korzystania z
lodowiska od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do
21.00 w soboty i niedziele od
10.00 do 21.00

10 wejść bez
ograniczeń
czasowych

Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające
uprawnień do ulg

70 zł

8.

Wynajem
lodowiska na
imprezy

Możliwość wynajmu lodowiska
na imprezy od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do
21.00 w soboty i niedziele od
10.00 do 21.00.

60 minut

Grupy zorganizowane do 120 osób

400 zł

9.

Wynajem
lodowiska

Możliwość wynajmu lodowiska
od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 21.00 w
soboty i niedziele od 10.00 do
21.00.

60 minut

Grupy zorganizowane do 120 osób

300 zł

Dzieci do lat 4 korzystają z lodowiska bezpłatnie pod opieką osób pełnoletnich, którzy opłacają wstęp zgodnie z cennikiem.
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V.

Siłownia i Sauna, ul. Rokosowska 10

Siłownia i sauna, ul. Rokosowska 10
Wiek lub status
osób uprawnionych

Lp.

Usługa

Opis usługi

1.

Bilet
jednorazowy do
sauny

Korzystanie z sauny suchej i łaźni parowej oraz pokoju
wypoczynkowego codziennie w godzinach od 6.00 do
22.00

45 minut

Osoby powyżej 16 lat

15 zł

2.

Karnet „10” –
sauna – I

Korzystanie z sauny suchej i łaźni parowej oraz pokoju
wypoczynkowego codziennie w godzinach od 6.00 do
22.00. Nabywca usług po raz pierwszy.

600 minut

Osoby powyżej 16 lat

175 zł

3.

Karnet „10” –
sauna – kolejny

Korzystanie z sauny suchej i łaźni parowej oraz pokoju
wypoczynkowego codziennie w godzinach od 6.00 do
22.00 Nabywca usług po raz drugi i każdy następny raz.

600 minut

Osoby powyżej 16 lat

Korzystanie z sauny suchej i łaźni parowej oraz pokoju
wypoczynkowego codziennie w godzinach od 6.00 do
22.00. Nabywca usług po raz pierwszy.

1500 minut

Osoby powyżej 16 lat

1500 minut

Osoby powyżej 16 lat

3000 minut

Osoby powyżej 16 lat

4.

Karnet „25” –
sauna – I

5.

Karnet „25” –
sauna – kolejny

6.

Karnet „50” –
sauna – I

Czas
korzystania

Korzystanie z sauny suchej i łaźni parowej oraz pokoju
wypoczynkowego codziennie w godzinach od 6.00 do
22.00. Nabywca usług po raz drugi i każdy następny raz.
Korzystanie z sauny suchej i łaźni parowej oraz pokoju
wypoczynkowego codziennie w godzinach od 6.00 do
22.00. Nabywca usług po raz pierwszy.
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Cena
usługi

165 zł

395 zł

385 zł

780 zł

Cena za
przekroczenie
limitu czasu
1,5 zł/za każde
rozpoczęte 5 minut

7.

Karnet „50” –
sauna – kolejny

Korzystanie z sauny suchej i łaźni parowej oraz pokoju
wypoczynkowego codziennie w godzinach od 6.00 do
22.00. Nabywca usług po raz drugi i każdy następny raz.

3000 minut

Osoby powyżej 16 lat

8.

Karnet „100” –
sauna – I

Korzystanie z sauny suchej i łaźni parowej oraz pokoju
wypoczynkowego codziennie w godzinach od 6.00 do
22.00. Nabywca usług po raz pierwszy.

6000 minut

Osoby powyżej 16 lat

Korzystanie z sauny suchej i łaźni parowej oraz pokoju
wypoczynkowego codziennie w godzinach od 6.00 do
22.00. Nabywca usług po raz drugi i każdy następny raz.

6000 minut

Osoby powyżej 16 lat

9.

Karnet „100” –
sauna – kolejny
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770 zł

1310 zł

1300 zł

VI.

Usługi noclegowe

Usługi noclegowe, ul. Nowowiejska 37 B i ul. Rokosowska 10

Lp.

Usługa

1.

Pokój
gościnny
„1”

2.

Pokój
gościnny
„1:

3.

Pokój
gościnny
„2”

Opis usługi

Czas
korzystania

Wiek lub status osób
uprawnionych

Cena
usługi

Obiekt przy ul. Nowowiejskai 37 B
Doba hotelowa od godz. 14.00. do godz. 14.00. dnia
następnego z miejscem parkingowym

24 godz.

Osoby powyżej 18 lat
posiadające dokument
tożsamości

149,80 zł. /
za pokój

Obiekt przy ul. Rokosowskiej 10
Doba hotelowa od godz. 14.00. do godz. 14.00. dnia
następnego z miejscem parkingowym

Doba hotelowa od godz. 14.00. do godz. 14.00. dnia
następnego z miejscem parkingowym oraz możliwością
korzystania z pływalni, asuny i siłowni

24 godz.

Osoby powyżej 18 lat
posiadające dokument
tożsamości

149,80 zł. /
za pokój

24 godz.

Osoby powyżej 18 lat
posiadające dokument
tożsamości

192,60 zł. /
za pokój
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Cena za
przekroczenie limitu
czasu

VII. Wynajem pomieszczeń i urządzeń
Wynajem pomieszczeń i urządzeń, ul. Nowowiejska 37 B i ul. Rokosowska 10
Lp.

Czas
korzystania

Wiek lub status osób
uprawnionych

Cena
usługi

Usługa

Opis usługi

1.

Wynajem Sali
konferencyjnej – do
5 godz.

Korzystanie z Sali
konferencyjnej i urządzeń
znajdujących się na jej
terenie w czasie do 5 godz.

Do 5 godz.

Dowolny

100 zł

2.

Wynajem Sali
konferencyjnej –
powyżej 5 do 10
godz.

Korzystanie z Sali
konferencyjnej i urządzeń
znajdujących się na jej
terenie w czasie powyżej 5
do 10 godz.

Powyżej 5 do 10
godz.

Dowolny

140 zł

3.

Wynajem Sali
konferencyjnej –
powyżej 10 do 24
godz.

Korzystanie z Sali
konferencyjnej i urządzeń
znajdujących się na jej
terenie w czasie powyżej
10 do 24 godz.

Powyżej 10 do 24
godz.

Dowolny

300 zł

Wynajem Sali
gimnastycznej

Zajęcia sportoworekreacyjne
w
godzinach od 8:00 do
17:00

60 minut

Dowolny

50zł.

Obiekt przy ul. Rokosowskiej 10

4.
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Cena za przekroczenie limitu czasu

5.

Wynajem Sali
gimnastycznej

Zajęcia sportoworekreacyjne
w
godzinach od 17:00 do
21:00

60 minut

Dowolny

70zł.

Obiekt przy ul. Nowowiejskiej 37 B

1.

Wypożyczenie
sprzętu sportowego

2.

Stół do tenisa

3.

Wynajem parkietu
tanecznego

Komplet rakiet do
squash/tenis stołowy/tenis
ziemny
Korzystanie z 1 stołu do
tenisa

Parkiet taneczny parkiet
Portable A3/32mm., pow.
305m², naturalne drewno
bukowe)

opłata
jednorazowa

Dowolny

10 zł

do 5h
60 minut

Dowolny

1 doba

Dowolny
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10 zł

3 000zł.

Kaucja ustalana indywidualnie

VIII. Usługi parkingowe
Usługi parkingowe, ul. Nowowiejska 37 B i ul. Rokosowska 10

Lp.

Usługa

Czas
korzystania

Opis usługi

Wiek lub status osób
uprawnionych

Cena
usługi

Cena za
przekroczenie limitu
czasu

Obiekt przy ul. Rokosowskiej 10
1.

2.

Bilet jednorazowy parking

Korzystanie z miejsca parkingowego w
garażu podziemnym

1 godzina

Dowolny

3 zł

Karnet 24 godzinny

Korzystanie z miejsca parkingowego w
garażu podziemnym całodobowo

1 miesiąc

Dowolny

230 zł

1,50 zł za każde następne
30 minut

Obiekt przy ul. Nowowiejskiej
3.

Bilet jednorazowy –
parking „1”

Korzystanie z miejsca parkingowego
zewnętrznego lub w garażu podziemnym

1 godzina

Dowolny

3zł

4.

Karnet „1”

Korzystanie z miejsca parkingowego
zewnętrznego lub w garażu podziemnym
przez całą dobę

1 miesiąc

Dowolny

366 zł

3 zł każda rozpoczęta
godzina

Dyrektor OSiR, może stosować zniżki do 50% ceny podstawowej danej usługi w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej, pod
warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia dochodów budżetu m.st. Warszawy. W tym celu dyrektor wydaje odrębne zarządzenie, które
podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń OSiR, a także umieszczając odpowiednią informację przy kasie,
jednocześnie zobowiązując sprzedawcę do informowania korzystających o wprowadzonych zniżkach. Dyrektor OSiR może także w
uzasadnionych indywidualnych przypadkach podwyższać ceny w/w usług do 50% ceny podstawowej.
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