
                                                                           

Opracowano na podstawie Uchwały Nr XIV/183/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2015 r. 

GMINA DĄBROWA TARNOWSKA 

ul. SPORTOWA 4;         33-200 DĄBROWA TARNOWSKA 
tel/fax.: (14) 642 26 89 ;    (14) 642 20 78 

ks@dabrowatar.pl 
 

REFERAT KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU  
URZĘDU MIEJSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ 

RYNEK 34;     33-200 DĄBROWA TARNOWSKA 
Tel.: (14) 642 26 89;   (14) 642 20 78    Fax.:  (14) 642 27 47 

ks@dabrowatar.pl 

 

CENNIK KRYTEJ PŁYWALNI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ 
 

L.p. Wyszczególnienie Cena w zł (brutto) 

1. Bilet wstępu normalny; 8 zł/osoba 

2. Bilet wstępu ulgowy (dla dzieci oraz młodzieży, studentów do 26 lat oraz 
emerytów, rencistów i inwalidów); 4,50 zł/osoba 

3. 
Bilet wstępu zbiorowy dla szkół podstawowych i gimnazjów 
z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska w trakcie prowadzonych zajęć 
wychowania fizycznego; 

1,00 zł/grupa 

4. Bilet wstępu zbiorowy dla szkół podstawowych i gimnazjów 
z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska; 2,50 zł/osoba 

5. Bilet wstępu zbiorowy dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 
dąbrowskiego; 2,50 zł/osoba 

6. Bilet wstępu zbiorowy dla szkół pozostałych; 3,50 zł/osoba 

7. Dopłata do każdej kolejnej rozpoczętej minuty – bilet normalny; 0,13 zł/osoba 

8. Dopłata do każdej kolejnej rozpoczętej minuty – bilet ulgowy; 0,07 zł/osoba 

9. 
Bilet wstępu rodzinny (dot. wstępu w każdą niedzielę):  

dorośli (max 2 osoby); 6 zł/osoba 
dzieci i młodzież; 4 zł/osoba 

10. 

Karnety normalne:  
• 10 wstępów po jednej godzinie; 70 zł 
• 20 wstępów po jeden godzinie; 130 zł 

• 30 wstępów po jednej godzinie; 190 zł 

11. 

Karnety ulgowe (dla dzieci oraz młodzieży, studentów do 26 lat oraz 
emerytów, rencistów i inwalidów):  

• 10 wstępów po jednej godzinie; 35 zł 
• 20 wstępów po jednej godzinie; 70 zł 
• 30 wstępów po jednej godzinie; 110 zł 

12. 

Wynajem na określony czas:  
• całej pływalni na jedną godzinę (max 120 osób); 1 000 zł 
• niecki sportowej na jedną godzinę; 350 zł 
• jednego toru na jedną godzinę; 60 zł 
• niecki rehabilitacyjnej na jedną godzinę; 100 zł 
• części płytkiej niecki basenu na jedną godzinę; 100 zł 

13. Opłata za korzystanie z sauny; 30 zł 

14. Nauka pływania w grupie (max 15 osób) za jedną godzinę; 25 zł 

 
 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
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