
Zarządzenie nr 6/2020 

Dyrektora Gminnego Ośrodka  

Sportu i Rekreacji w Głuchołazach   

z dnia 29.07.2020 

 

w sprawie: zmiany cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych 

przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach 

 

 

§ 1. 

 

Z dniem 29 lipca 2020 roku ustala się ceny za korzystanie z „Kąpieliska nad Białką” 

zarządzanego przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach. 

 

§ 2. 

 

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia tracą moc dotychczasowe przepisy 

regulujące ceny i opłaty za korzystanie z obiektu i urządzeń oraz usług świadczonych przez 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach w ramach obiektu „Kąpielisko nad 

Białką”. 

 

§ 3. 

 

Tekst jednolity cennika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  01 sierpnia 2020r. 

 

 

 

 

 

 

         Dyrektor 

 GOSiR Głuchołazy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 1 do zarządzenia  

Dyrektora GOSiR Głuchołazy  

z dnia 29.07.2020 
 

 
 

CENNIK – KĄPIELISKO MIEJSKIE W GŁUCHOŁAZACH 

1.  Bilet normalny dzienny – jednokrotnego wejścia   9 zł 

2.  Bilet normalny dzienny – wielokrotnego wejścia   10 zł 

3.  Bilet ulgowy dzienny – jednokrotnego wejścia   5 zł 

4.  Bilet ulgowy dzienny – wielokrotnego wejścia   6 zł 

5.  Opaska wielokrotnego wejścia   1 zł 

6.  Bilet normalny na ostatnią godzinę korzystania z kąpieliska   6 zł 

7.  Bilet ulgowy na ostatnią godzinę korzystania z kąpieliska   4 zł 

8.  Karnet normalny na 11 wejść   80 zł 

9.  Karnet normalny na 23 wejścia   150 zł 

10.  Karnet ulgowy na 11 wejść   45 zł 

11.  Karnet ulgowy na 23 wejścia   95 zł 

12.  Szafka – (1 szt.)   5 zł 

13.  Aqua Aerobik – gimnastyka w wodzie   12 zł 

14.  Bilet rodzinny 2+2 (dwoje dorosłych i dwoje dzieci)   28 zł 

15.  Bilet rodzinny 2+1 (dwoje dorosłych i dziecko)   23 zł 

16.  Bilet rodzinny 1+2 (jeden dorosły i dwoje dzieci)   19 zł 

 

OBJAŚNIENIA: 

1. Powyższe ceny zawierają podatek VAT i są kwotami brutto. 

2. Wstęp bezpłatny przysługuje dzieciom do lat 6. 

3. Bilet i karnet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do lat 18 na 

podstawie legitymacji szkolnej. 

4. Bilety dzienne wielokrotnego wejścia dają możliwość wielokrotnego wejścia na basen 

w dniu zakupu biletu i obowiązują razem z niezniszczoną opaską na rękę. 

5. Za wypożyczenie sprzętu należącego do wyposażenia basenu typu leżak i szafka 

wymagana jest kaucja zwrotna w wysokości 20 zł (w przypadku zniszczenia lub 

zagubienia wypożyczonego przedmiotu kaucja przechodzi na rzecz zarządcy obiektu 

w ramach pokrycia szkody).  
 

 


