
          

 

 

          

 

  

 

 

Załącznik nr 4 
I.  Pływalnia OSiR: 

Lp. Wyszczególnienie usług  
Cena brutto/za 

godzinę/wejście 

 Basen:  

1.  a. Bilet normalny/dorośli/  16, 00 zł / 1 godzina 

b. Bilet normalny/dorośli/sobota-niedziela wejścia na godzinę 13:00 – 15:00  12, 00 zł / 1 godzina 

c. Bilet „Łowicka Karta Seniora”** „ Łowicka Dużej Rodziny 3 + i rodziny 

zastępczej”** 
6,00 zł/ 1 godzina 

d. Bilet ulgowy/dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 lat* 5,00 zł/ 1 godzina 

e. Bilet ulgowy/dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 lat z „ Łowicką Kartą Dużej 

Rodziny 3 + i rodziny zastępczej”** 
2,50 zł /1 godzina 

2.  Po przekroczeniu czasu 1 godziny opłata naliczana za każde rozpoczęte 5 minut 

a. Bilet normalny/dorośli/  1, 30 zł/5 minut 

b. Bilet normalny/dorośli/sobota-niedziela wejścia na godzinę 13:00 – 15:00  1, 00 zł/5 minut 

c. Bilet „Łowicka Karta Seniora”** 0, 60 zł/5 minut 

d. Bilet „Łowicka Karta Seniora” z „Łowicką Kartą Dużej Rodziny 3 + i rodziny 

zastępczej”** sobota-niedziela wejścia na godzinę 13:00 – 15:00** 
0, 50 zł/5 minut 

e. Bilet ulgowy/dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 lat* 0, 40 zł/5 minut 

f. Bilet ulgowy/dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 lat, z „ Łowicką Kartą Dużej 

Rodziny 3 + i rodziny zastępczej”** 
0, 20 zł/5 minut 

3.  Karnet /dla dorosłych-minimum 4 wejścia w miesiącu/ po 1 godzinie 48, 00 zł  

4.  Grupy zorganizowane: 

a. Do 35 osób/wyłączność/ 200, 00 zł/ 1 godzina 

b. Do 17 osób/wyłączność/ 100, 00 zł/ 1 godzina 

c. Rezerwacja jednego toru 50, 00 zł/ 1 godzina 

5.  Nauka i doskonalenie pływania: 

a. Karnet miesięczny/8 wejść/ 120, 00zł 

b. Karnet na indywidualne lekcje /1 osoba/   4 wejścia 240, 00 zł/ osoba 

c. Karnet na indywidualne lekcje/2 osoby/    4 wejścia 160, 00 zł/ osoba 

d. Karnet na indywidualne lekcje/3 osoby/    4 wejścia 120, 00 zł/ osoba 

6.  Sala gimnastyczna 50, 00 zł/ 1 godzina  

7.  Karta zbliżeniowa magnetyczna 

a. Karta abonamentowa magnetyczna wielokrotnego użytku 8, 00 zł/ sztuka 

 
*Bilet sprzedawany na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej** Bilet sprzedawany na podstawie ważnej legitymacji 

„Łowickiej Karty Dużej Rodziny 3+ i rodziny zastępczej” i „Łowicka Karta Seniora”. 

Kluby Sportowe, Stowarzyszenia prowadzące działalność na terenie Miasta Łowicza, które realizują zadania własne gminy dla danej 

dyscypliny sportowej na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji zwolnione są z opłat. 
Administrator przewiduje: 

 1. Opłatę za zagubienie lub zniszczenie klucza od szafki ubraniowej - 30, 00 zł.  

 2. Opłatę za zniszczenie lub zagubienie paska – 15, 00 zł.  

CENNIK OPŁAT 
za korzystanie z obiektów i urządzeń 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu  

obowiązujący od dnia 2 listopada 2021 roku 

 


