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01.01.2023 r          

CENNIK KSR JELONEK. 

 

Poniżej przedstawiamy ofertę usług Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego JELONEK przy Szkole 

Podstawowej Nr 2 w Parczewie, przy ul. Polnej 34 

Szanowni Państwo 

Informujemy, że w ramach wejścia jednorazowego mają Państwo do dyspozycji 60 minut od 

momentu przekroczenia bramki do wyjścia przez bramkę. 

Cena za każdy bilet jednorazowy zawiera 45 minut na korzystanie z pływalni oraz bezpłatne 

15 minut na przebieranie się. 

Po przekroczeniu tego czasu (razem 60 minut) naliczana jest opłata za każdą kolejną minutę wg. 

cennika. 

Cena biletu lub karnetu na pływalnię zawiera również możliwość korzystania z jakuzzi, sauny 

i siłowni. Sauna - jest nagrzana od godziny 16:00, jeśli chcemy skorzystać z sauny wcześniej 

należy, z co najmniej godzinnym wyprzedzeniem poinformować o tym recepcję KSR pod nr 

telefonu: 83 345 98 36, lub 501 058 180 

KOMPLEKS  BASENOWY: 

Wejście indywidualne z pomiarem czasu 1 godzina zegarowa - (60 minut), bilet jednorazowy: 

- normalny – 17,00 zł, za każdą następną przekroczoną minutę – 0,35 zł; 

- ulgowy – 12,00 zł, za każdą następną przekroczoną minutę – 0,25 zł; 

- rodzinny – 10,00 zł za każdą następną przekroczoną minutę – 0,20 zł; 

- osoby niepełnosprawne – 8,00 zł, za każdą następną przekroczoną minutę  - 0,15 zł, opiekun 

osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności – bezpłatnie; 

- dzieci od 3 do 7 lat – 8,00 zł, za każdą następną przekroczoną minutę  - 0,15 zł;  

- weteran – wejście bezpłatne. (Zgodnie z ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o 

weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. Ust.   poz. 1726) - 

„Art. 30a. 1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni  

i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego)  
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Uprawnienia do biletów ulgowych: 

- Weterani i weterani poszkodowani – wejście bezpłatne na podstawie ważnej legitymacji weterana; 

- dzieci do lat 3 - wejście bezpłatne, wiek dziecka należy udokumentować; 

- dzieci od 3 do 7 lat, wiek dziecka należy udokumentować; 

- dzieci oraz młodzież szkolna, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej; 

- studenci do 25 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej; 

- emeryci i renciści; 

- członkowie klubów sportowych za okazaniem ważnej  legitymacji przynależności do klubu 

sportowego; 

- osoby niepełnosprawne za okazaniem ważnego orzeczenia  

o niepełnosprawności. 

- rodziny z dziećmi: 2+2 i więcej lub 1+ 3 i więcej; 

- przysługuje jedna ulga, ulgi nie łączą się ze sobą. 

 

KARNETY 

Karnet: 

– na jeden karnet może wejść kilku osób 

– można rozliczyć pobyt mieszany (normalny i ulgowy) 

– można dowolnie doładowywać karnet zgodnie z cennikiem 

– doładowanie karnetu – tylko w przypadku doładowania karnetu przed upływem terminu 

ważności - środki, które pozostały na koncie nie przepadają                                                                                   

– w przypadku przestoju pływalni czas obowiązywania karnetów wydłużony jest o liczbę dni 

przestoju 

– za karnet pobierana jest kaucja w wysokości 30 zł, jej zwrot następuje przy oddaniu 

nieuszkodzonego karnetu 
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KARNET 360 - 6 godz. –92 zł – ważny 1 miesiąc (do wykorzystania 102 zł) 

KARNET 600 - 10 godz. – 155 zł – ważny 2 miesiące (do wykorzystania 170 zł) 

KARNET 900 - 15 godz. – 230 zł – ważny 3 miesiące (do wykorzystania 255 zł) 

KARNET 1800 - 30 godz. – 435 zł – ważny 4 miesiące (do wykorzystania 510 zł) 

KARNET 3000 - 50 godz. – 725 zł – ważny 6 miesięcy (do wykorzystania 850 zł) 

KARNET 6000 - 100 godz. – 1360 zł – ważny 12 miesięcy(do wykorzystania 1700 zł) 

 

Karnety dla zakładów pracy: 

I   Karnet uprawniający do 8 godzinnego pobytu ważnego przez 60 dni: 

a) cena karnetu 110 zł - przy zakupie do 15 karnetów  

Wartość karnetu – 136 zł (rabat 26 zł), 

b) cena karnetu 105 zł - przy zakupie od 15 do 50 karnetów  

Wartość karnetu – 136  zł (rabat 31 zł), 

c) cena karnetu 95 zł - przy zakupie powyżej 50 karnetów   

Wartość karnetu – 136 zł (rabat 41 zł); 

II   Karnet uprawniający do 80 godzinnego pobytu ważnego przez 12 miesięcy 

a) cena karnetu 1100 zł - przy zakupie do 15 karnetów   

 Wartość karnetu – 1360 zł (rabat 260 zł), 

b) cena karnetu 1000 zł - przy zakupie od 15 do 50 karnetów  

 Wartość karnetu – 1360 zł (rabat 360 zł), 

c) cena karnetu 950 zł - przy zakupie powyżej 50 karnetów  

 Wartość karnetu – 1360 zł (rabat 410 zł). 

Dokonując indywidualnych uzgodnień i rezerwacji możliwy jest: 

Wynajem 1 toru na 1 godzinę – 90 zł 

Wynajem basenu sportowego na 1 godzinę – 450 zł 

Wynajem obiektu na 1 godzinę – 800 zł 
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WEJŚCIA ZBIOROWE 

Według aktualnie podpisanych i obowiązujących umów 

Zorganizowane grupy od 16 do 30 osób – 10% zniżki 

Zorganizowane grupy powyżej 31 osób – 20% zniżki 

SIŁOWNIA 

Wejście indywidualne dla osób, które korzystają tylko z siłowni z pomiarem czasu 1 godzina 

zegarowa (60 minut) - 12 zł 

Po przekroczeniu wykupionego czasu naliczana jest opłata za następną godzinę. 

Czas przejścia od recepcji do siłowni i wyjścia z siłowni na recepcję to 10 minut. Przekroczenie 

tego czasu powoduje naliczanie opłaty jak za wejście na pływalnię – zgodnie z cennikiem. 

GODZINY OTWARCIA : 

Poniedziałek – piątek w godzinach od 7.00 do 22.00 

Sobota - niedziela w godzinach od 8.00 do 22.00 

Siłownia jest czynna codziennie w godzinach od 08:00 – 22:00 

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny JELONEK 

Przy Szkole Podstawowej Nr 2 

ul. Polna 34 

21-200 Parczew 

tel. 83 345 98 36,  501 058 180 

http://www.parczew.com/index.php/dla-mieszkancow/czas-wolny/sport/basen 

recepcja@sp2.parczew.com 

rezerwacja@sp2.parczew.com 


