Zarządzenie Nr 329/16
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie
Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj.
Dz.U z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579 ) w związku z § 1 Uchwały Nr XXX/319/14 Rady
Miejskiej Kościana z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi
Miasta Kościana do ustalania cennika za usługi komunalne, zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kościanie:

A. PŁYWALNIA:
1. BILETY obowiązujące od poniedziałku do piątku:
a) bilet normalny – 11,00 zł /h, w godz. od 8:00 – 15:00 – 10,00 zł /h,
b) bilet ulgowy– 9,00 zł/h, w godz. od 8:00 – 15:00 – 8,00 zł /h.
2. BILETY obowiązujące w soboty, niedziele i święta:
a) bilet normalny – 12,00 zł/h,
b) bilet ulgowy – 10,00 zł/h.
3. BILETY obowiązujące w soboty, niedziele i święta dla posiadaczy karnetów
basenowych:
a) bilet normalny – 11,00 zł/h,
b) bilet ulgowy – 9,00 zł/h.
4. BILETY ulgowe dotyczą dzieci od 3 roku życia, uczniów i studentów do 26. roku
życia, rencistów, emerytów posiadających ważną legitymację.
5. Dzieci do 3 roku życia – bezpłatnie.
6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE:
a) dzieci przedszkolne – bezpłatnie,
b) dzieci szkolne – 5,00 zł/h,
c) osoby dorosłe – 7,00 zł/h,
d) osoby wymagające stałej opieki za okazaniem zaświadczenia – bezpłatnie, opiekun
– 7,00 zł/h.

7. BILETY GRUPOWE:
a) grupy zorganizowane szkolne – 7,00 zł/h,
b) grupy zorganizowane dorosłych – 8,00 zł/h,
c) grupy zorganizowane szkolne w ramach lekcji WF – 5,00 zł/h od osoby.
8. BILETY RODZINNE (dotyczy dwóch rodziców oraz dzieci):
a) rodzina 3-osobowa – 28,00 zł/h,
b) rodzina 4-osobowa – 36,00 zł/h,
c) rodzina 5-osobowa – 43,00 zł/h,

soboty, niedziele, święta – 31,00 zł/h,
soboty, niedziele, święta – 39,00 zł/h,
soboty, niedziele, święta – 47,00 zł/h.

9. BILET WIECZOROWY od poniedziałku do piątku (godziny 20:00 – 21:45):
a) normalny – 17,00 zł,
b) ulgowy – 13,00 zł.
10. BILET DWUGODZINNY:
a) normalny – 19,00 zł,
b) ulgowy – 15,00 zł.
11. BILET TRZYGODZINNY:
a) normalny – 28,00 zł,
b) ulgowy – 23,00 zł.
12. GRUPOWA NAUKA PŁYWANIA zajęcia trwają 45 minut:
a) Cena pełnego kursu wynosi 256,00 zł (16 zajęć po 16,00 zł) + bilet wstępu – 6,00
zł/h,
b) w przypadku wykupu lekcji na cały miesiąc, ilość dni w miesiącu x 20,00 zł + bilet
wstępu na basen – 6,00 zł/h.
13. INDYWIDUALNE LEKCJE PŁYWANIA zajęcia trwają 45 minut:
a) 1 osoba – 40,00 zł + bilet normalny/ulgowy,
b) 2 osoby – 50,00 zł + bilet normalny/ulgowy,
c) 3 osoby – 60,00 zł + bilet normalny/ulgowy,
d) 4 osoby – 80,00 zł + bilet normalny/ulgowy,
e) 5 osób – 100,00 zł + bilet normalny/ulgowy.
14. AQUA AEROBIC zajęcia trwają 45 minut:
a) w przypadku zajęć jednorazowych – cena 16,00 zł + bilet wstępu 6,00 zł/h,
b) w przypadku karnetu na cały miesiąc - ilość dni w miesiącu x 13,00 zł + bilet wstępu
– 6,00 zł/h.
15. PŁYWANIE MASTERS:
a) bilet- 10,00 zł/1,5 h.
16. ZŁOTE I SREBNE KARTY:

a) srebrna karta – cena 200,00 zł obejmuje korzystanie z basenu bez limitu czasu i dni,
złota karta – cena 300,00 zł obejmuje korzystanie z basenu i z sauny bez limitu
czasu i dni,
b) karty są imienne, może z nich korzystać tylko posiadacz karty. Termin ważności
karty wynosi 1 miesiąc.
17. SAUNA:
a) 1 minuta – 0,40 zł.
18. BASEN + SAUNA:
a) 80 minut – 22,00 zł.
19. SOLARIUM:
a) 1 minuta – 1,00 zł.
20. KARNET:
a) o wartości 50,00 zł – cena 45,00 zł (ważność karnetu 1 miesiąc),
b) o wartości 100,00zł – cena 90,00 zł (ważność karnetu 2 miesiące),
c) o wartości 200,00zł – cena 180,00 zł (ważność karnetu 3 miesiące).
21. OZW (Oswajanie dzieci z wodą) - Kurs obejmuje 16 zajęć po 45 minut:
a) 400,00 zł – opłata z góry za cały kurs (tj. 16 zajęć x 25,00 zł) (3 miesiące),
b) 35,00 zł – za 45 minut, w przypadku, gdy opłatę dokonuje się z góry za dany
miesiąc (pierwsza sobota w miesiącu) – tj. ilość zajęć w danym miesiącu x 35,00
zł,
c) 40,00 zł w przypadku zajęcia jednorazowego – dołączonego do kursu OZW,
d) 60,00 zł w przypadku zajęć indywidualnych.

22. URODZINY NA BASENIE I W GROCIE SOLNEJ:
a) przyjęcie grota solna + basen do 7 osób - 300 zł / 3 h,
b) przyjęcie grota solna + basen powyżej 7 osób - 40 zł od osoby / 3 h,
c) przyjęcie w grocie solnej do 7 osób - 200 zł / 2 h,
d) przyjęcie w grocie solnej powyżej 7 osób - 35 zł od osoby / 2 h.

B. LODOWISKO (8:00 – 21:00) – (wejście na 45 minut):
1. BILETY WSTĘPU:
a) bilet normalny - 7,00 zł,
b) bilet ulgowy – 5,00 zł.
2. BILET DWUGODZINNY (wejście 2 x po 45 minut następujących po sobie):
a) bilet normalny – 10,00 zł,
b) bilet ulgowy – 7,00 zł.
3. WYPOŻYCZENIE ŁYŻEW – 8,00 zł.
4. OSTRZENIE ŁYŻEW – 8,00 zł.
5. GRUPY SZKOLNE:
a) bilet wstępu – 3,00 zł/45 minut,
b) wypożyczenie łyżew – 5,00 zł/45 minut.
6. REZERWACJA LODOWISKA:
a) grupy szkolne – 120,00zł/45 minut,
b)

grupy zorganizowane – 170,00 zł/45 minut.

7. 15:00 – 16:00 PRZERWA TECHNICZNA obowiązuje od poniedziałku do piątku
PRZERWA TECHNICZNA (nie obowiązuje w soboty, niedziele i święta).

C.

GABINETY MASAŻU:
1. MASAŻE:
a) masaż klasyczny całego ciała – 75,00 zł/60 minut,
b) masaż relaksacyjny całego ciała – 65,00 zł/60 minut,
c) masaż aromaterapeutyczny całego ciała – 70,00 zł/60 minut,
d) masaż gorącymi kamieniami całego ciała – 110,00 zł/70 minut,
e) masaż gorącymi kamieniami częściowy – 70,00 zł/30 minut,
(plecy lub kończyny górne lub kończyny dolne)
f) masaż izometryczny kończyn dolnych – 55,00 zł/30 minut,
g) masaż bańką chińską (odchudzający, antycellulitowy) – 50,00 zł/30 minut,
(uda + pośladki)
h) masaż leczniczy kręgosłupa – 55,00 zł/30-40 minut,
i) masaż leczniczy częściowy – 55,00 zł/30-40 minut,
(kończyny górne lub kończyny dolne)
j) masaż sportowy – 55,00 zł/30-40 minut,
(kończyny górne lub kończyny dolne lub kręgosłup)

k) masaż głowy – 35,00 zł/30 minut,
l) masaż kosmetyczny twarzy, szyi, dekoltu – 35,00 zł/30-40 minut.

2. PAKIETY DAY SPA:
a) pakiet I (masaż gorącymi kamieniami całego ciała lub zabieg na ciało, masaż
kosmetyczny twarzy szyi, dekoltu, pobyt na basenie, w saunie i grocie solnej bez
limitu czasu, kawa lub herbata) - 169,00 zł,
b) pakiet II ( peeling i masaż ciała lub do wyboru: masaż klasyczny, relaksacyjny,
aromaterapeutyczny, masaż gorącymi kamieniami częściowy, dodatkowo masaż
kosmetyczny twarzy, szyi, dekoltu, pobyt na basenie w saunie i grocie solnej bez
limitu czasu, kawa lub herbata) - 125,00 zł.
3.

ZABIEGI NA CIAŁO:
a) peeling ciała – 50,00 zł/30 minut,
b) peeling + masaż ciała– 95,00 zł/70 minut,
c) zabieg na ciało:– 130,00 zł/90 minut,
 „Soczysta pokusa”,
 „Czekoladowa rozkosz”,
 „Czerwone wino”,
 „Morska kuracja”,
d) masaż kosmetyczny twarzy, szyi, dekoltu – 30 minut – 35,00 zł.

4.

TERAPIA:
a) kinesiotaping:


1 aplikacja – 30,00 zł,



kolejne aplikacje – 20,00 zł,



w trakcie innych zabiegów – 15,00 zł.

D. GROTA SOLNA:
1) BILET NORMALNY:
a) 12,00 zł – w przypadku jednorazowego seansu (45minut),
b) 55,00 zł – w przypadku zakupu karnetu na 5 wejść,
c) 110,00 zł – w przypadku zakupu karnetu na 10 wejść + 1 wejście gratis.
2) BILET ULGOWY:
a) 8,00 zł – w przypadku jednorazowego seansu (45minut),
b) 35,00 zł – w przypadku zakupu karnetu na 5 wejść,
c) 70,00 zł – w przypadku zakupu karnetu na 10 wejść + 1 wejście gratis.

3) BILETY ulgowe dotyczą dzieci od 3 roku życia, emerytów, rencistów oraz uczniów i
studentów do 26. roku życia po okazaniu ważnej legitymacji;
4) ZAJĘCIA JOGI:
a) 20,00 zł /1h,
b) w przypadku karnetu na cały miesiąc - ilość dni w miesiącu x 17,00 zł/1h.
5)

ZAJĘCIA REHABILITACYJNE W GROCIE SOLNEJ:
a) 20,00 zł/1h,
b) w przypadku karnetu na cały miesiąc - ilość dni w miesiącu x 15,00 zł/h.

E. BILETY WSTĘPU DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH KARTĘ DUŻEJ
RODZINY:
1) PŁYWALNIA:
a)

bilet normalny (rodzic) – 11,00 zł – 20% = 8,80 zł/h,

b)

bilet ulgowy (dziecko) – 9,00 zł – 20% = 7,20 zł/h.

2) GROTA SOLNA:
a)

bilet normalny (rodzic) – 12,00 zł – 20% = 9,60 zł/45 minut,

b)

bilet ulgowy (dziecko) – 8,00 zł – 20% = 6,40 zł/45 minut.

3) SAUNA:
a)

bilet wstępu (rodzic, dziecko) – 0,40 zł – 20% = 0,32 zł/1 minuta.

4) LODOWISKO:
a)

bilet normalny (rodzic) – 7,00 zł – 20% = 5,60 zł/45 minut,

b)

bilet ulgowy (dziecko) – 5,00 zł – 20% = 4,00 zł/45 minut,

c)

wypożyczenie łyżew (rodzic, dziecko) – 8,00 zł – 20% = 6,40 zł.

F. WIEŻA CIŚNIEŃ:
1) RODZAJ BILETU:
a) bilet dziecięcy – 7,00 zł/h,
b) bilet dziecięcy dotyczy dzieci do 16. roku życia, powyżej 100 cm wzrostu,
c) bilet normalny – 13,00 zł/h,
d) bilet ulgowy – 10,00 zł/h,
e) bilet ulgowy dotyczy uczniów i studentów do 26. roku życia po okazaniu ważnej
legitymacji,
f) podstawowe szkolenie z asekuracji – bezpłatne,
g) wspinaczka z instruktorem – 1 osoba – 30,00 zł/h,

h) asekuracja przez operatora – 20,00 zł/h,
i) usługa pakiet startowy – 40,00 zł/2h,
j) wynajem całego obiektu – 200,00 zł/h,
k) wynajem całej ściany – 100,00 zł/h.
2) CENY BILETÓW BEZ LIMITU CZASOWEGO:
a) dzieci do 15. roku życia – 10,00 zł,
b) uczniowie i studenci – 15,00 zł,
c) dorośli – 20,00 zł,
d) rodzic + dziecko do lat 15 – 25,00 zł,
e) bilet indywidualny Polskiego Związku Alpinistycznego – 16,00 zł.
3) WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU:
a) uprząż – 1,00 zł/h,
b) buty do wspinaczki – 3,00 zł.

G. WYPOŻYCZALNIA KAJAKÓW:
1) WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU:
a)

12,00 zł - do 1,5 h,

b) 20,00 zł - do 3 h,
c)

2)

40,00 zł - cały dzień.

ODPŁATNOŚĆ ZA ZNISZCZENIE BĄDŹ ZGUBIENIE SPRZĘTU:
a)

zgubienie kajaka – 3.500,00 zł,

b)

zniszczenie kajaka – do 3.500,00 zł,
(w zależności od rodzaju uszkodzenia)

c)

zagubienie lub zniszczenie wiosła – do 160,00 zł,
(w zależności od rodzaju uszkodzenia)

d)

zagubienie lub zniszczenie kamizelki asekuracyjnej – do 100,00 zł,

(w zależności od rodzaju uszkodzenia).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia zleca się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kościanie.
§ 3. Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Kościana nr 160/15 z dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2017 r.

Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga

