
Załącznik do Zarządzenia NR WO/163 /21 Burmistrza Miasta Świdwin  z dnia 1 grudnia 2021 r.

rodzaj usługi

dni robocze soboty i dni wolne
dni 

robocze

soboty i dni 

wolne

1 godz 13,00 zł 15,00 zł 11,00 zł 12,00 zł

za każde następne, rozpoczęte

10 minut

1 godz          12,00 zł 14,00 zł 10,00 zł 11,00 zł

za każde następne, rozpoczęte

10 minut

rodzaj usługi

10 godz.

(ważny 30 dni)

30 godz.

(ważny 90 dni)

tygodniowy

4 godz.

300,00 zł

200,00 zł

20,00 zł

30,00 zł

45,00 zł

50% taniej 13-tego dnia każdego miesiąca i w "imieniny miesiąca".

 Promocja nie obejmuje weekendów

1-sza środa miesiąca (przez cały dzień) wykupiony bilet upoważnia do przebywania na pływalni w strefie 

płatnej bez ograniczenia czasowego ( od wejścia do wyjścia przez bramkę elektroniczną).

Promocja nie obejmuje okresu ferii zimowych i wakacji letnich.

PŁYWALNIA

bilety indywidualne

normalne ulgowe

2,00 zł 2,30 zł 1,70 zł 1,80 zł

bilety grupowe (minimum 15 osób)

1,80 zł 2,10 zł 1,50 zł 1,70 zł

(7,25 zł/godz. !!!)

w godz. 7:00 - 10:00  lub  18:30- 21:00    od 

poniedziałku do piątku, ważny 7 dni 

z karnetu może korzystać tylko 1 osoba

KARTA  DUŻEJ  RODZINY     bilet normalny   13,00       bilet ulgowy 11,00

czas   pobytu na pływalni bez ograniczenia,  niezależnie od dnia tygodnia
BILET  RODZINNY  1 godz. - 40,00 zł  ( każde następne 10 min. – 6,40 zł)  obowiązuje w dni robocze  

 (2 osoby dorosłe + 2 dzieci)

KARNETY elektroniczne

normalne ulgowe

115,00 zł 100,00 zł

300,00 zł 270,00 zł

29,00 zł

REZERWACJA TORU

1 godzina - 100,00 zł / 1 tor / do 10 osób

Dodatkowo opłata za bilet wstępu zgodnie z cennikiem

czynna w godz. 17:00 - 21:00

REZERWACJA UDOSTĘPNIENIA PŁYWALNI (ZA 1 GODZINĘ) nie dotyczy okresu ferii i wakacji

zawody i inne imprezy związane z pływalnią - 600zł

poniedziałek - promocja 50%

SAUNA - 6 zł za wejście

BILET INSTRUKTORSKI NAUKA PŁYWANIA - nie łączy się z promocjami

Przysługuje osobom posiadającym uprawnienia do prowadzenia zajęć – możliwość prowadzenia 

zajęć z maksymalnie dwiema osobami - 1 godz. (uczestnicy zajęć ponoszą opłatę zgodnie z 

cennikiem)

Rezerwacja całej niecki

REZERWACJA NIECKI

Przysługuje osobom posiadającym uprawnienia do prowadzenia zajęć – powyżej dwóch osób - 1 

godz. (uczestnicy zajęć ponoszą opłatę zgodnie z cennikiem)

Rezerwacja części necki do prowadzenia np. zajęć aquaaerobiku, grupowej nauki pływania

BILET INSTRUKTORSKI - AQUAEROBIK - nie łączy się z promocjami

Przysługuje osobom posiadającym uprawnienia do prowadzenia zajęć  - dla zajęć powyżej 10 osób 

- 1 godz. (uczestnicy zajęć ponoszą opłatę zgodnie z cennikiem), zajęcia mogą być prowadzone 

tylko przez osoby posiadające umowę z Parkiem Wodnym "RELAX"

Konieczna rezerwcja toru/części niecki



5,00 zł

8,00 zł

60,00 zł

70,00 zł

220,00 zł

120,00 zł

15,00 zł

1,00 zł

7,00 zł

5,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

BILARD

cena: 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

1 godzina w miesiącu dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi  w cenie 

Bilet 1 godzinny dla osób w wieku 60 lat i powyżej (mieszkańców Miasta Świdwin) w każdy wtorek i 

czwartek w godzinach od 15:00 do 16:00  w cenie

W okresie ferii zimowych oraz wakacji, od poniedziałku do piątku,  w godz. między 13:00 a 15:00,  

oferta dla uczniów świdwińskich szkół podstawowych (za okazaniem legitymacji) 

ceny kręgielni
dni robocze:   25,00 zł / 1 godz / 1 tor

pozostałe dni: 35,00 zł / 1 godz / 1 tor

FIGLOLAND (kojec zabawowy)

0,5 godz.

1 godz.

WYNAJĘCIE SALI KONFERENCYJNEJ

1 godz.

czynna w godz. 17:00 - 21:00

czynna w godz. 13:00 - 21:00

wtorek - piątek

dni wolne od pracy

Bilet 1 godzinny dla  osób powyżej 70 roku życia (mieszkańców Miasta Świdwin) w każdy wtorek  w 

cenie

PROMOCJE PARKU WODNEGO RELAX

HALA SPORTOWA

przy Pl. Jana Pawła II 5, 1 godzina

STADION MIEJSKI

udostępnienie płyty głównej z możliwością korzystania z zaplecza (szatnie, natryski,WC)

wynajęcie płyty głównej z możliwością korzystania z zaplecza (szatnie, natryski,WC) dla imprez 

innych niż sportowe / 1 godz.

KORTY TENISOWE

wynajęcie kortu 1 godz.

Bilet 1 godzinny dla osób niepełnosprawnych (mieszkańców Miasta Świdwin) w każdy poniedziałek 

w godzinach od 13:00 do 18:00 w cenie

KRĘGIELNIA - BAR

czynne:
poniedziałek:  12:30 - 21:00

pozostałe dni: 10:30 - 21:00


