
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

8 zł 0,20 zł 10 zł 0,20 zł

Normalny
„Rodzina 3+”

(8)

60 minut + 10
minut na

przebranie
6 zł 0,20 zł 8 zł 0,20 zł

Ulgowy (1)
60 minut + 10

minut na
przebranie

6 zł 0,20 zł 8 zł 0,20 zł

Ulgowy
„Rodzina 3+”

(8)

60 minut + 10
minut na

przebranie
4 zł 0,20 zł 6 zł 0,20 zł

Bilet specjalny
(2)

60 minut + 10
minut na

przebranie
4 zł 0,20 zł 4 zł 0,20 zł

BILETY INDYWIDUALNE (BASEN + STREFA SAUN)

W okresie od 1.04 do 31.10
Poniedziałek-piątek

14:00-21:45
Sobota, niedziela, dni wolne

od pracy 14:00-20:45

W okresie od 1.11 do 31.03
Poniedziałek-piątek

14:00-21:45
Sobota, niedziela, dni wolne

od pracy 14:00-20:45

Bilet Czas Cena
Dodatkowa

minuta
Cena

Dodatkowa
minuta

Open (3) bez limitu 18 zł 0 zł 22 zł 0 zł

„Rodzina 3+”
(8) bez limitu 14 zł 0 zł 18 zł 0 zł



Sauna non-
profit (4) bez limitu 12 zł 0 zł 12 zł 0 zł

BILETY RODZINNE (pływalnia)

Bilet Zakres biletu Czas Cena
Dodatkowa

minuta

Rodzina 1+1
1 osoba dorosła + 1 dziecko do

lat 3

60 minut + 10
minut na

przebranie
11 zł 0,20 zł

Rodzina 1+1
1 osoba dorosła + 1 dziecko do

lat 15

60 minut + 10
minut na

przebranie
14 zł 0,20 zł

Rodzina 1+2
1 osoba dorosła + 2 dziecko do

lat 15

60 minut + 10
minut na

przebranie
17 zł 0,20 zł

Rodzina 2+1
2 osoby dorosłe + 1 dziecko do

lat 3

60 minut + 10
minut na

przebranie
20 zł 0,20 zł

Rodzina 2+1
2 osoby dorosłe + 1 dziecko do

lat 15

60 minut + 10
minut na

przebranie
23 zł 0,20 zł

Rodzina 2+2
2 osoby dorosłe + 2 dzieci do

lat 15

60 minut + 10
minut na

przebranie
26 zł 0,20 zł

Rodzina 1+3+
1 osoba dorosła + 3 i więcej

dzieci do lat 15

60 minut + 10
minut na

przebranie
17 zł 0,20 zł

Rodzina 2+3+
2 osoby dorosłe + 3 i więcej

dzieci do lat 15

60 minut + 10
minut na

przebranie
24 zł 0,20 zł

KARTY WARTOŚCIOWE (zgodnie z regulaminem(9))

Karta
wartościowa

Wartość karty Upust Cena

100 zł 10% 90 zł

Doładowanie
karty

wartościowej

Wartość doładowania Upust Cena

10 zł 0% 10 zł

20 zł 0% 20 zł

50 zł 0% 50 zł

100 zł 10% 90 zł

200 zł 15% 170 zł



REZERWACJA BASENU DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

Poniedziałek-piątek
6:00-16:00

Sobota, niedziela, dni wolne
od pracy

9:00-14:00

Grupa Czas Cena Cena

Grupy szkolne
60 minut + 10

minut na
przebranie

100 zł 100 zł

Organizacje
non profit z

terenu
Wodzisławia

Śląskiego

60 minut + 10
minut na

przebranie
100 zł 100 zł

Organizacje
non profit

spoza terenu
Wodzisławia

Śląskiego

60 minut + 10
minut na

przebranie
150 zł 150 zł

Zakłady pracy
i inne

instytucje

60 minut + 10
minut na

przebranie
200 zł

Wg cennika rezerwacji torów
(390 zł)

Rezerwacja basenu poza godzinami wskazanymi w cenniku ustalana indywidualnie z dyrektorem
MOSiR „CENTRUM”

REZERWACJA TORÓW

Poniedziałek-piątek
16:00-21:00

Sobota, niedziela, dni wolne
od pracy

9:00-20:00

Tor Czas Cena Cena

Tor nr 1
(głębokość

0,80 m)
45 minut 70 zł 70 zł

Tor nr 2 45 minut 60 zł 60 zł

Tor nr 3 45 minut 60 zł 60 zł

Tor nr 4 45 minut 60 zł 60 zł

Tor nr 5 45 minut 60 zł 60 zł

Tor nr 6 45 minut 80 zł 80 zł

REZERWACJA SAUN/STREFY SAUN

Poniedziałek-piątek
14:00-21:45

Sobota, niedziela, dni wolne
od pracy

14:00-20:45



Rezerwacja Czas Cena Cena

Sauna I
60 minut + 10

minut na
przebranie

200 zł 200 zł

Sauna II
120 minut + 10

minut na
przebranie

300 zł 300 zł

Strefa Saun I
60 minut + 10

minut na
przebranie

400 zł 400 zł

Strefa Saun II
120 minut + 10

minut na
przebranie

600 zł 600 zł

POZOSTAŁE BILETY I USŁUGI

Bilet/usługa Szczegóły Cena

Szkółka Pływacka
MANTA/Nauka pływania dla

dzieci (grupowa)

Opłata za miesiąc wg
harmonogramu zajęć (8 godzin

w miesiącu)
130 zł

Pojedyncze zajęcia 25 zł

Dopłata do zajęć 105 zł

Drugie i kolejne dziecko z
rodzeństwa

100 zł

Dopłata do drugiego i
kolejnego dziecka z rodzeństwa

75 zł

Opłata za miesiąc wg
harmonogramu zajęć (4

godziny w miesiącu)
90 zł

Dopłata do zajęć 65 zł

Drugie i kolejne dziecko z
rodzeństwa

75 zł

Dopłata do drugiego i
kolejnego dziecka z rodzeństwa

50 zł

Nauka pływania dla dorosłych

Opłata za miesiąc wg
harmonogramu zajęć (8 godzin

w miesiącu)
180 zł

Opłata za miesiąc wg
harmonogramu zajęć (4

godziny w miesiącu)
120 zł

Bilet instruktorski I (5)
Opłata za 45 minut + 10 minut

na przebranie, bilet dla
instruktora

20 zł (każda dodatkowa minuta
0,20 zł)

Bilet instruktorski II (6) Opłata za 45 minut + 10 minut
na przebranie, bilet dla

25 zł (każda dodatkowa minuta
0,20 zł)



instruktora

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 umowyBilet basen FitProfit dzieci

Bilet Open FitProfit

Bilet – zajęcia sportowe (7) 1 zł

Bilet pierwszaka (10) 1 zł

Wypożyczenie ręcznika 5 zł

(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.)

(3) Bilet Open – umożliwia dowolne korzystanie z całego obiektu (basen, strefa saun) w ramach
wykupionego czasu, z wyjątkiem zajęć zorganizowanych

(4)  Bilet  Sauna  Non  Profit  -  dotyczy  członków  organizacji  non  profit  z  terenu  Wodzisławia
Śląskiego, którzy uzyskali zgodę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "CENTRUM"
w Wodzisławiu Śląskim

(5) bilet  instruktorski  I  -  dotyczy  osób,  które  prowadzą  indywidualne  zajęcia  i  nie  dokonały
rezerwacji toru,  instruktor + maksymalnie 1 osoba ucząca się pływać (w cenie biletu: wejście dla
instruktora + wejście dla 1 osoby uczącej się pływać)

(6) bilet  instruktorski  II  -  dotyczy  osób,  które  prowadzą  indywidualne  zajęcia i  nie  dokonały
rezerwacji toru,  instruktor + maksymalnie 2 osoby uczące się pływać (w cenie biletu: wejście dla
instruktora + wejście dla 2 osób uczących się pływać)

(7) bilet zajęcia sportowe:
- dotyczy opłaty startowej na zawody sportowe organizowane przez Krytą Pływalnię MANTA
- dotyczy szkolnych zawodów sportowych organizowanych przez Krytą Pływalnię MANTA
- dotyczy zajęć sportowych organizowanych przez szkoły dla których Miasto Wodzisław Śląski jest 
organem prowadzącym (indywidualna zgoda Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl.)

(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.

(9) REGULAMIN KARTY WARTOŚCIOWEJ – KARNETU KRYTEJ PŁYWALNI MANTA
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

1. Karta  wartościowa  zwana  dalej  „kartą”  jest  kartą  plastikową  z  nadrukiem  o  wymiarach
85x54mm

2. Kartę można zakupić w sprzedaży bezpośredniej w Punkcie Obsługi Klienta Krytej Pływalni
MANTA, codziennie w godzinach otwarcia obiektu.

3. Karta jest personalnie przyporządkowana właścicielowi – w chwili zakupu klient podaje dane
personalne, które zostają wprowadzone do systemu ESOK.

4. Przy zakupie karty MANTA pobiera kaucję w wysokości 20zł (słownie: dwadzieścia złotych
00/100)  za  wydanie  karty.  W przypadku rezygnacji  z  karty,  MANTA zwraca  kaucję  w ww.
kwocie. W przypadku uszkodzenia karty i stwierdzenia przez  pracownika MANTY, że karta nie
nadaje  się  do  ponownego  użytku,  pracownik  MANTY ma  prawo odmówić   zwrotu  kaucji.
W przypadku rezygnacji z karty, MANTA nie wypłaca pozostałych na koncie środków.

5. W chwili  zakupu  karta  zostaje  zasilona  przez  MANTĘ kwotą  100zł.  MANTA udzieli  10%
upustu na zakup karty, wobec czego koszt zakupu będzie wynosił 90zł (plus koszt kaucji).

6. Środki na karcie należy wykorzystać w ciągu 1 miesiąca od dnia zakupu, zasilenia karty.

7. Po upływie 1 miesiąca karta traci ważność i należy ją ponownie zasilić – doładować dowolną
kwotą.

8. Środki na karcie w momencie utraty ważności nie ulegają kasacji i w przypadku doładowania
zostają zsumowane na kolejny 1 miesięczny okres. 

9. Kartę można zasilić w dowolnym momencie następującymi kwotami doładowania:

10zł – wartość po doładowaniu 10zł

20zł – wartość po doładowaniu 20zł

50zł – wartość po doładowaniu 50zł

90zł – wartość po doładowaniu 100zł (dodatkowe 10zł za doładowanie najwyższą kwotą)

170zł – wartość po doładowaniu 200 zł (dodatkowe 30zł za doładowanie najwyższą kwotą)

10. Właściciel karty w dowolnym momencie może uzyskać od pracownika Punktu Obsługi Klienta
informację na temat stanu konta, ważności karty oraz historii konta.

11. W  przypadku  utraty  (zgubienie,  kradzież)  karty,  właściciel  karty  powinien  poinformować
obsługę MANTY o utracie karty. Na wniosek właściciela karty MANTA zablokuje kartę.

12. Korzystanie  ze  środków  zgromadzonych  na  karcie  przysługuje  właścicielowi  karty
w następujący sposób: właściciel może płacić i dopłacać za wszystkie atrakcje oferowane przez
MANTĘ z wyłączeniem nauki pływania i szkółki pływackiej. 



13. Karta  wartościowa  nie  służy  do  płatności  związanych  z  prowadzeniem  działalności
gospodarczej. 

(10) bilet pierwszaka – bilet promocyjny dla dzieci klas pierwszych szkół podstawowych; dodawany
w  formie  jednorazowego  bonu  do  „WODZISŁAWSKIEJ  TYTY PIERWSZAKA”;  możliwość
skorzystania  z  biletu  w  obecności  pełnoletniego  opiekuna,  opiekun  nabywa  bilet  zgodnie
z obowiązującym cennikiem

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

Aqua aerobik
45 minut + 15

minut na
przebranie

14 zł 0,20 zł

Aerobik i inne
zajęcia w salce

45 minut + 15
minut na

przebranie
12 zł 0,20 zł

Bilet łączony:
Aqua aerobik

+aerobik i inne
zajęcia w salce

105 minut + 15
minut na

przebranie
24 zł 0,20 zł

Karnet aqua
aerobik (4

wejścia, ważny
30 dni)

45 minut + 15
minut na

przebranie
48 zł 0,20 zł

Karnet aqua
aerobik (8

wejść, ważny
30 dni)

45 minut + 15
minut na

przebranie
92 zł 0,20 zł

Karnet aqua
aerobik (12

wejść, ważny
30 dni)

45 minut + 15
minut na

przebranie
132 zł 0,20 zł

Bilet specjalny
aqua aerobik (1)

45 minut + 15
minut na

przebranie
10 zł 0,20 zł

Aqua aerobik -
Multisport

45 minut + 15
minut na

Wg umowy



przebranie

Aerobik
(fitness) -
Multisport

45 minut + 15
minut na

przebranie

Aqua aerobik –
OK System

45 minut + 15
minut na

przebranie
Wg umowy

Aerobik
(fitness) – OK

System

45 minut + 15
minut na

przebranie

Aqua aerobik –
FitProfit

45 minut + 15
minut na

przebranie
Wg umowy

Aerobik
(fitness) – OK

FitProfit

45 minut + 15
minut na

przebranie

Aqua aerobik –
PGG Sp. z o.o.

45 minut + 15
minut na

przebranie
Wg umowy

POZOSTAŁE USŁUGI

Poniedziałek-piątek
6:00-22:00

sobota, niedziela, dni wolne
od pracy

9:00-21:00

Usługa Czas Cena

Wynajęcie salki fitness
60 minut + 10 minut na

przebranie
30 zł

Wynajęcie salki fitness dla
organizacji non profit z
Wodzisławia Śląskiego

60 minut + 10 minut na
przebranie

20 zł

(1) Bilet  specjalny  aqua  aerobik  –  dotyczy  akcji  promocyjnych  aqua  aerobik  Krytej  Pływalni
MANTA


