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w sprawie ustalenia nowego cennika na oferowane przez Pływalnię Miej ską usługi .

§1

Na podstawie § 1 uchwały 111/37/03 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia
9 stycznia 2003r. w sprawie upoważnienia Bumistrza Miasta Jędrzejowa do ustalenia
odpłatności za korzystanie z obiektu Pływalni Miej skiej w Jędrzejowie
zatwierdzam według poniższego zestawienia nowy cennik na oferowane przez
Pływalnię usługi :

1.      8,00 zł -biletwstęp ulgowy* na l godzinę.
2.    10,00 zł -bilet wstępu nomalny na 1 godzinę.
3.   70,00 zł -kamet ulgowy*  12 godzinny.
4.   90,00 zł -kamet normalny 12 godzinny.
5.   Kamet ulgowy na dowolną liczbę wejść z  20 °/o zniżką w stosunku do ceny biletu

ulgowego
6.   Karnet normalny na dowolną liczbę wejść z 20 % zniżką w stosunku do ceny biletu

nomalnego.
7.   45,00 zł -bilet ulgowy * za indywidualną naukę pływania pod opieką instruktora za

1 godzinę.
8.   50,00 zł - bilet nomalny za indywidualną naukę pływania pod opieką instruktora za

1 godzinę.
9.    18,00 zł -bilet instruktorski na 1 dzień.

10. 190,00 zł -kamet instruktorski na 1 miesiąc.
11.    6,00 zł -bilet wstępu promocyjny na wejście na basen, obowiązujący w soboty

i niedziele w godz. 9.00-15.00.
12.160,00 zł  -za naukę pływania w grupie zorganizowanej po godz.14.30 od poniedziałku

do piątku -  za 1 miesiąc  (zajęcia 2 razy w tygodniu).
13.    80,00 zł -za naukę pływania w grupie zorganizowanej po godz.14.30 od poniedziałku

do piątku -  za 1 miesiąc  (zajęcia 1 razy w tygodniu).
14.   40,00 zł -bilet ulgowy *od 1 osoby za indywidualną naukę pływania dla 2 lub więcej

osób, grupa pod opieką instruktora.
15.   45,00 zł 1 bilet nomalny od 1 osoby za indywidualną naukę pływania dla 2 lub więcej

osób grupa pod opieką 1 instruktora.
16.   50,00 zł/ 1 godzinę -wynajęcie instruktora nauki pływania przez grupę zorganizowaną.
17.  Minimum 40,00 zł za wynajęcie 1 toru pływackiego na 1 godzinę.
18.  Minimum 200,00 zł za wynajęcie basenu na 1 godzinę.
19.   16,00 zł -bilet wstępu do sauny na 1 godzinę.
20.   10,00 zł -bilet wstępu do sauny na ł/2 h.
21.  80,00 zł -kamet na korzystanie z sauny -12 wejść 30 minutowych.
22.  80,00 zł -za 1 godzinę wynajęcia sauny.
23.   17,00 zł -bilet kompleksowy na korzystanie z basenu i sauny ( wejście na 1,5 godziny).
24.  Bilet promocyjny rodzinny dla min. 3 osób obowiązujący w dniach sobota, niedziela,

święta:
6,00 zł - ulgowy
8,00 zł - nomalny



25.  20,00 zł -bilet całodzienny.
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27.     1,00 zł -wypożyczenie cżepka.
28. 1 godzina pływania gratis dla osób obchodzących urodziny po okazaniu legitymacji

szkolnej, studenckiej lub jnnego dokumentu.
29.   10,00 zł -godzina korzystania z 1 kortu.
30.  90,00 zł -kamet 12 godzinny na korzystanie z kortu do wykorzystania w ciągu

4 miesięcy.
31. Bezpłatne korzystanie z Pływalni Miejskiej przez młodzież ze szkół podstawowych

z terenu miasta i gminy Jędrzejów, w ramach lekcji wychowania
fizycznego zgodnie z zarządzeniem Bumistrza Miasta Jędrzej owa.

32.  5,00 zł -bilet wstępu za 45 min. od młodzieży ze szkół podstawowych  z terenu miasta
i gminy Jędrzejów, w grupach  zorganizowanych w ramach zajęć sżkolnych  pozalekcyjnych
wychowania fizycznego, w godzinach otwarcia pływalni.

33.  7,00 zł -bilet wstępu dla grup zorganizowanych, min. 5 osobowych w godzinach
otwarcia Pływalni po wcześniejszej reźerwacji.

34. 35,00 zł /1 godzinę -rezerwacja boiska do piłki ręcznej.
35.    1,00 zł -„JĘDRZEJÓW PRO" bilet wstępu ulgowy dla dziecka na basen za 1 godzinę.
36.  50%    -„JĘDRZEJÓW PRO" zniżka dla 1 opiekuna na wejście na basen razem

z dzieckiem  na 1 go,dzinę.
37.  50%    -„JĘDRZEJOW PRO" zniżka dla dziecka za naukę pływania w grupie

zorganizowanej po g,odz.  14.30 od  poniedziałku do piątku za 1 miesiąc.
38.  50%    -„JĘDRZEJOW PRO" zniżka dla dziecka za indywidualną naukę pływania pod

opieką instruktora za 1 godzinę po godz.  14.30 od poniedziałku do piątku.
39.   3,00 zł -bilet wstępu na basen oraz możliwość skorzystania z pryszniców do 1 godziny

dla uczestników    zawodów  sportowych,  kulturalnych, imprez masowych
organizowanych na terenie gminy Jędrzejów. Wstęp    po okazaniu kuponu  wydanego
uczestnikowi  przez organizatorów.

40.  50,00 zł - opłata za zgubienie paska z kluczykiem do szafki.
41.   17,00 zł -wejście najedną godzinę na zajęcia aerobiku w wodzie.
42.  80,00 zł -kamet na 6 wejść na zajęcia aerobiku w wodzie.
43.   10,00 zł. -opłata za wydanie kart basenowej
44.160.00 zł -Kamet kompleksowy 12 wejść na korzystanie z 1,5 godziny basenu i sauny
45.   25,00 zł -Wynajęcie sali fitness na 1,5 godziny.
46.  80,00 zł - zajęcia fitness w grupie zorganizowanej za 1 miesiąc
47.100,00 zł -zajęcia fitness w grupie zorganizowanej za 1 miesiąc wraz z 4 wejściami do

sauny lub na basen.
48.   15,00 zł -zajęcia fitness w grupie zorganizowanej,1 wejście na 1 godzinę

Jędrzej owska Karta Seniora

49. 50%  zniżka do biletu wstępu ulgowego 4,00 zł.
50. 50°/o zniżka do kametu ulgowego 12  godzimego 35,00 zł .
51. 50% zniżka do biletu wstępu do sauny na 1 godzinę 8,00 zł.
52. 50°/o zniżka do bilet wstępu do sauny na 1/2 godziny 5,00 zł.
53. 50% zmiżka do kametu 2 miesięcznego -korzystanie z sauny

12 wejść 30 minutowych 40,00zł
54. 50% zniżka do bilet kompleksowy 1 godzina pływania + 30 minut sauny 8,50 zł.
55. 50% zniżka na kamet  kompleksowy   12 wejść na korzystanie z 1,5 godziny basenu

i sauny 80.00 zł



Usługi związane z miejscem rekreacyjnym „ZALEW"

56.   6,00 zł - Wypożyczenie sprzętu pływającego kajak,  rower  wodny ]/2 godziny.
57.   8,00 zł -Wypożyczenie sprzętu pływającego kajak,  rower wodny na 1 godzinę.
58.   4.00 zł - Wypożyczenie figur szachowych na 1 godzinę.
59.   5,00 zł -Wypożyczenie 1 leżaka za 1 godzinę.
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rekreacyjnego „zalew"   na okres minimum     lmiesiąca z przeznaczeniem na działalność
usługową.

63. 50 °/o zniżka na usługi oferowane na terenie miejsca rekreacyjnego „zalew" dla osób
posiadaj ących kartę „Jędrzej ów PRO".

* Ulga dotyczy młodzieży szkolnej i studenckiej do 25 roku życia, emerytów, rencistów oraz
osoby posiadające orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności po okazaniu ważnej
legitymacji.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Pływalni Miejskiej.
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