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 Olsztyn OSW** 

FITNESS- karnety i wejścia jednorazowe 

Karnet Fitness 10 10 godzin, ważność 3 miesiące, 5 wejść na saunę gratis  100 zł 75 zł 

Karnet Fitness 

Open  

Karnet miesięczny, fitness i sauna, dowolna ilość wejść 120 zł 90 zł 

Karnet Senior 

Fitness 

10 godzin, ważność 3 miesiące, 5 wejść na saunę gratis,  

dla osób w wieku 60 +  

60 zł 60 zł 

1 wejście Fitness lub sauna 16 zł 13 zł 

SQUASH- karnety i wejścia jednorazowe 
Squash  Wejście jednorazowe, 1 godzina 40 zł* 25 zł* 

Karnet squash  Ważność cztery miesiące, 10 godzin wynajęcia kortu do gry 350 zł 220 zł 

Rakieta Wypożyczenie na 1 godzinę 12 zł 12 zł 

BASEN- wejścia jednorazowe 

Bilet normalny Do godz. 16.00, 45 min 13 zł 10 zł 

Bilet normalny Po godz. 16.00, 45 min 16 zł 12 zł 

Bilet ulgowy  Do godz. 16.00, 45 min, wiek 4-16 lat 9 zł 9 zł 

Bilet ulgowy Po godz. 16.00, 45 min, wiek 4-16 lat 10 zł - 

Bilet normalny 

weekendowy 

W godzinach otwarcia pływalni, 45 min,  

(weekendy i święta) 

17 zł 11 zł 

Bilet ulgowy 

weekendowy 

W godzinach otwarcia pływalni, 45 min, wiek 4-16 lat  

(weekendy i święta) 

11 zł - 

Bilet senior Dla osób 60+, 45 min 12 zł 10 zł 

Aqua Fitness Wejście jednorazowe, 45 min      25 zł*    20 zł* 

Aqua Senior Wejście jednorazowe 10 zł - 

Aqua Amazonki Wejście jednorazowe, dla kobiet po nowotworze piersi 8 zł - 

Rodzinny Do godz. 16.00 (2+1=28 zł, 2+2=34 zł, każde kolejne dziecko +5 zł) 

Rodzinny 

Nauka pływania 

Po godz. 16.00, w weekendy i święta (2+1= 30 zł, 2+2= 38 zł, każde kolejne dziecko +5 zł) 

8.00-20.00 (pon.-piątek)                                                                          50 zł 

Cena za drugą i kolejną godzinę na pływalni- 50% od ceny wyjściowej, płatne z góry. 

BASEN- karnety 

Karnet normalny 10+1, do godz. 16.00 130 zł 100 zł 

Karnet normalny 10+1, po godz. 16.00 160 zł 120 zł 

Karnet ulgowy 10 +1, do godz. 16.00, wiek 4-16 lat 90 zł - 

Karnet ulgowy 10+1, po godz. 16.00, wiek 4-16 lat 100 zł - 

Karnet senior 10 +1, dla osób w wieku 60+ 120 zł 100 zł 

Aqua Fitness 10+1 225 zł 140 zł 

 

*Honorujemy karty Multisport, Fitprofit, OK System, Sodexo. Posiadacze powyższych kart są zobowiązani do 

uiszczenia dopłat do następujących usług: squash 20zł (OSW 5zł). Podczas wizyty w obiektach OSW wszyscy 

Użytkownicy zobowiązani są do okazania z kartą dokumentu tożsamości. 

**Studenci i absolwenci OSW w celu uzyskania zniżek zobowiązani są do okazania odpowiedniego dokumentu (w 

zależności od rodzaju zniżki: legitymacja, dyplom). 

*** Wejście bezpłatne: dzieci do lat 3 (pływalnia), studenci OSW (lic, mgr, pływalnia pn-pt w godz. 8.00- 16.00- 

studenci stacjonarni; sb-nd- studenci niestacjonarni), pracownicy etatowi OSW, posiadacze kart VIP. 

Karnet jest ważny wraz z okazaniem dokumentu tożsamości. Zakup karnetu lub jednorazowego wejścia  

jest równoważny z akceptacją Regulaminu CZiS. 


