
BEZPIECZNE WAKACJE NA PŁYWALNI

26.06.2015r  – 31.08.2015r

Rodzaj ulgi
Godziny 

obowiązywania ulgi
Dni, których obowiązuje ulga Grupa docelowa, której 

dotyczy ulga
Wysokość biletu wstępu 

po zastosowaniu ulgi

BEZPIECZNE WAKACJE****
12:00 – 14:00 PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

dzieci i młodzież szkolna 
oraz studenci do 26 roku 

życia z Gminy Krapkowice
po okazaniu ważnej

legitymacji szkolnej lub 
studenckiej

Wstęp bezpłatny

KURS NAUKI PŁYWANIA

12:00 – 13.00

13:00 – 14:00

WTOREK,CZWARTEK

WTOREK,CZWARTEK

Dzieci w wieku 6-8 lat, które 
nie uczestniczyły wcześniej 
w zajęciach nauki pływania 

z Gminy Krapkowice

Dzieci w wieku od 8 lat, 
które uczestniczyły wcześniej 
na zajęcia nauki pływania i są

oswojone z wodą 
z Gminy Krapkowice

Wstęp bezpłatny

AQUA AEROBIC 20:00 – 21:00 WTOREK przeznaczony 
dla wszystkich Pań i Panów 

10 zł – ulgowy

12 zł - normalny

Ulgi obowiązujące  od dnia 29 czerwca 2015 do 31 grudnia 2015r. 

Rodzaj ulgi
Godziny 

obowiązywania 
ulgi

Dni, których obowiązuje 
ulga

Grupa docelowa, której 
dotyczy ulga

Wysokość biletu 
wstępu po 

zastosowaniu ulgi

Godzina dla seniora*/***

6:00 – 10:00**

14:00 – 16:00**

Poniedziałek

Piątek

Osoby w wieku 60 lat 
i więcej
  oraz 

posiadające Opolską 
Kartę Seniora z Gminy 

Krapkowice

2 zł/godz.

 10:00-22:00 poniedziałek 

50 % ceny 
obowiązującej

6:00-22:00 wtorek -czwartek

6:00-14:00
piątek

16:00-22:00

6:00-22:00 sobota

8:00 – 22:00 niedziela i święta

Dla osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności do 18 roku 
życia zniżka obowiązuje codziennie 

za wyjątkiem dni świątecznych

6:00 – 16:00
poniedziałek-

piątek
Osoby posiadające 

orzeczenie o 
niepełnosprawności

1zł/godz.

50% zniżki dla osób 

z rodzin  wielodzietnych

6:00 – 22:00

8:00 – 22:00

Poniedziałek - sobota

niedziela i święta

Po okazaniu 
Krapkowickiej  Karty 

Rodziny lub Karty 
Dużej Rodziny 

i dowodu tożsamości 

50 % ceny 
obowiązującej

Aerobik dla seniora 11.00 – 12.00 czwartek
Uczestnicy 

Uniwersytetu III Wieku 
z Krapkowic

Wstęp bezpłatny 

* obowiązuje osoby z Gminy Krapkowice  w wieku 60 i więcej lat po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek 

  ** ostatnie wejście ze zniżką na pływalnię obowiązuje o godz. 9:00 / poniedziałek ;  o godz. 15:00 /  piątek

  *** obowiązuje osoby z Gminy Krapkowice posiadające Opolską Kartę Seniora 

  **** darmowe wejścia nie obowiązują grup zorganizowanych


