
CENNIK USŁUG NA KRYTEJ PŁYWALNI MANTA
MOSiR „CENTRUM”

BILETY INDYWIDUALNE

Poniedziałek-piątek
6:00-14:00

Poniedziałek-piątek
14:00-22:00

Sobota, niedziela, dni wolne
od pracy 9:00-21:00

Bilet Czas Cena
Dodatkowa

minuta
Cena

Dodatkowa
minuta

Normalny
60 minut + 10

minut na
przebranie

9 zł 0,30 zł 11 zł 0,30 zł

Normalny
„Rodzina 3+”

(8)

60 minut + 10
minut na

przebranie
7 zł 0,30 zł 9 zł 0,30 zł

Ulgowy (1)
60 minut + 10

minut na
przebranie

6 zł 0,30 zł 8 zł 0,30 zł

Ulgowy
„Rodzina 3+”

(8)

60 minut + 10
minut na

przebranie
5 zł 0,30 zł 7 zł 0,30 zł

Bilet specjalny
(2)

60 minut + 10
minut na

przebranie
4 zł 0,30 zł 4 zł 0,30 zł

POZOSTAŁE BILETY I USŁUGI

Bilet/usługa Szczegóły Cena

Bilet instruktorski I (5) Opłata za 45 minut, bilet dla
instruktora

16 zł (każda dodatkowa minuta
0,30 zł)

Bilet instruktorski II (6) Opłata za 45 minut, bilet dla
instruktora

21 zł (każda dodatkowa minuta
0,30 zł)

Bilet basen Multisport

Wg umowyBilet basen Multisport dzieci

Bilet Open Multisport

Bilet normalny OK System

Wg umowy
Bilet ulgowy OK System

Bilet Open I OK System

Bilet Open II OK System

Bilet basen FitProfit
Wg umowy

Bilet basen FitProfit dzieci



Bilet Open FitProfit

(1)  bilet ulgowy – przysługuje dzieciom od 3 do 7 lat, dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym za
okazaniem  ważnej  legitymacji  szkolnej;  studentom  do  25  roku  życia  za  okazaniem  ważnej
legitymacji studenckiej; rencistom za okazaniem ważnej legitymacji rencisty; seniorom powyżej 60
roku  życia  za  okazaniem  ważnej  WODZISŁAWSKIEJ  KARTY  SENIORA;  osobom
niepełnosprawnym  za  okazaniem  ważnej  legitymacji  lub  aktualnego  orzeczenia  o  stopniu
niepełnosprawności (opiekun osoby niepełnosprawnej korzysta z usług pływalni bezpłatnie)

(2) bilet specjalny - akcje promocyjne Krytej Pływalni MANTA (m.in. akcja zima, akcja lato, happy
hours, itp.)

(5) bilet  instruktorski  I  -  dotyczy  osób,  które  prowadzą  indywidualne  zajęcia  i  nie  dokonały
rezerwacji toru,  instruktor + maksymalnie 1 osoba ucząca się pływać (osoba ucząca się pływać
wykupuje bilet zgodnie z cennikiem biletów indywidualnych)

(6) bilet  instruktorski  II  -  dotyczy  osób,  które  prowadzą  indywidualne  zajęcia i  nie  dokonały
rezerwacji toru,  instruktor + maksymalnie 2 osoby uczące się pływać (osoby uczące się pływać
wykupują bilety zgodnie z cennikiem biletów indywidualnych)

(8) „Rodzina 3+”:
- Karta „Rodzina 3+” upoważnia do korzystania z cen promocyjnych związanych z usługami Krytej
Pływalni MANTA wg podanych cen;
- Programem „Rodzina 3+” objęte są rodziny wielodzietne, zamieszkałe na terenie Wodzisławia
Śląskiego  (troje  dzieci  i  więcej),  posiadające  odpowiednie  karty  wydane  przez  Urząd  Miasta
Wodzisławia  Śląskiego.  Karta  „Rodzina  3+”  ważna  jest  jedynie  z  dokumentem  ze  zdjęciem
potwierdzającym tożsamość.

CENNIK USŁUG ZAJĘĆ REKREACYJNYCH I ODNOWY BIOLOGICZNEJ NA
KRYTEJ PŁYWALNI MANTA

MOSiR „CENTRUM”

ZAJĘCIA STAŁE

Poniedziałek-piątek
6:00-22:00

sobota, niedziela, dni wolne od pracy
9:00-21:00

Zajęcia Czas Cena Dodatkowa minuta

Aerobik
45 minut + 15

minut na
przebranie

12 zł 0,30 zł

Aerobik
(fitness) -
Multisport

45 minut + 15
minut na

przebranie
Wg umowy

Aerobik
(fitness) – OK

System

45 minut + 15
minut na

przebranie
Wg umowy



Aerobik
(fitness) – OK

FitProfit

45 minut + 15
minut na

przebranie
Wg umowy


