
 

OBIEKT SPORTOWY PRZY XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

Gdańsk- Zaspa, ul. Pilotów 7 

Cennik wynajmu pływalni i sal w obiekcie sportowym 

 

CENNIK PŁYWALNI DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH 

 Rodzaje biletów Cena brutto 

1 Normalny 18 zł 

2 Ulgowy* - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26 roku 
życia, renciści i emeryci oraz weterani** 

12,50 zł 

4 Feryjny ulgowy – obowiązujący w czasie ferii zimowych, 
młodzież do 16 roku życia, w godzinach określonych przez XVLO 

1 zł 

12**** Wynajęcie jednego toru pływackiego na niecce dużej za 
jednostkę od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 20:00 

50 zł 

*za okazaniem ważnej legitymacji  

**weteran – w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza 

granicami państwa 

 

****możliwe do zakupu nie później niż w dniu poprzedzającym usługę 

UWAGA!  

Bilety indywidualne będą sprzedawane w przypadku nie wykorzystania miejsc na basenie przez 

osoby wykupujące karnety. 

 

CENA BRUTTO WYNAJĘCIA NIECKI DUŻEJ 

(za jednostkę na pływalni rozumie się czas w wymiarze 45 min.) 

 Rodzaj najemców poniedziałek – piątek 
8:00 – 17:00 
cena brutto 

poniedziałek – 
piątek 

17:00 – 20:00 
Cena brutto 

Sobota i Niedziela 
9:00 – 12:00 
Cena brutto 

1 Gdańskie Szkoły i 
placówki oświatowe 

publiczne nie 
będące jednostkami 

organizacyjnymi 
Gminy Miasta 

Gdańska i 
niepubliczne 
działające na 

 
 
 
 

146,50 zł 

 
 
 
 

300 zł 

 
 
 
 

300 zł 



terenie Gminy 
Miasta Gdańska 

2 Kluby sportowe (do 
juniora włącznie) 

organizacje 
pozarządowe, rady 
osiedli / dzielnic z 

terenu gminy 
Miasta Gdańska, 

działające na rzecz 
dzieci i młodzieży, 

służby m 
mundurowe** 

 
 
 
 

50 zł*** 
 
 

 
 
 
 

50 zł* 

 
 
 
 

50 zł* 

3 Pozostali w tym 
grupy seniorów, 

przedmioty 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą 

 
 

-------------------- 

 
 

od 300 zł* 

 
 

Od 300 zł* 

*kwota bazowa wskazywana w konkursie ofert. Ostateczna wysokość stawki czynszu najmu 

będzie wynikała z rozstrzygnięcia konkursu ofert. W składanych ofertach, oferowana kwota nie 

może być niższa niż podana w tabeli 

**Policja; Żandarmeria Wojskowa; Straż Graniczna; Państwowa Straż Pożarna; Straż Ochrony 

Kolei; Służba Celna; Służba Więzienna; Służba Leśna; Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej; Straż 

Miejska w Gdańsku. 

*** Pierwszeństwo mają  Gdańskie Szkoły i placówki oświatowe publiczne będące jednostkami organizacyjnymi Gminy 

Miasta Gdańska 

 

 

CENNIK KARNETÓW DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH 

 Rodzaje karnetów Cena brutto 

1 normalny – 10 wejść 150 zł 

2 ulgowy* - 10 wejść (niepełnosprawni, uczniowie, studenci do 26 
roku życia, renciści i emeryci oraz weterani**) 

100 zł 

*za okazaniem ważnej legitymacji 

**weteran – w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza 

granicami państwa 

 

 

 Inne Cena brutto 

1 Zgubienie numerka  15 zł 

2 Bilet promocyjny – feryjny 1 dorosły + max 2 dzieci 18 zł za jednostkę 



 

 

CENNIK WYNAJMU SALI GIMNASTYCZNEJ 

  Cena brutto 

1 Gdańskie Szkoły i placówki oświatowe publiczne nie będące 
jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne 
działające na terenie Gminy Miasta Gdańska

 
 

40zł/godz.* 

2 Kluby sportowe (do juniora włącznie) organizacje pozarządowe, 
rady osiedli / dzielnic z terenu gminy Miasta Gdańska, działające na 
rzecz dzieci i młodzieży. 

 
40zł/godz.* 

2a Uczniowskie kluby sportowe 15zł/godz.* 

3 Dzieci i młodzież szkolna z opiekunem 1zł/osoba/godz. 

4 Pozostali w tym kluby i stowarzyszenia sportowe, gr. seniorów, rady 
dzielnic/osiedli, itp.  

40zł/godz.* 

5 Podmioty gospodarcze  100zł/godz.* 

 

CENNIK WYNAJMU BOISKA 

  Cena brutto 

1 Szkoły publiczne i niepubliczne(podstawowe, gimnazjalne i 
ponadgimnazjalne)nie będące jednostkami organizacyjnymi Gminy 
Miasta Gdańska na zajęcia lekcyjne z zakresu wychowania 
fizycznego 

 
50zł/godz.* 

2 Kluby sportowe (do juniora włącznie) organizacje pozarządowe, 
rady osiedli / dzielnic działające na rzecz dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Miasta Gdańska. 

55zł/godz.* 

3 Pozostali w tym kluby i stowarzyszenia sportowe, gr. seniorów, 
rady dzielnic/osiedli, organizujące zajęcia dla dorosłych. 

65zł/godz.* 

4 Podmioty gospodarcze 95zł/godz.* 

 

CENNIK WYNAJMU SIŁOWNI 

  Cena brutto 

1 Szkoły publiczne i niepubliczne(podstawowe, gimnazjalne i 
ponadgimnazjalne)nie będące jednostkami organizacyjnymi Gminy 
Miasta Gdańska na zajęcia lekcyjne z zakresu wychowania 
fizycznego 

 
50zł/godz.* 

2 Kluby sportowe (do juniora włącznie) organizacje pozarządowe, 
rady osiedli / dzielnic działające na rzecz dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Miasta Gdańska. 

50zł/godz.* 

3 Pozostali w tym kluby i stowarzyszenia sportowe, gr. seniorów, 
rady dzielnic/osiedli, organizujące zajęcia dla dorosłych. 

50zł/godz.* 

4 Podmioty gospodarcze 95zł/godz.* 



 *kwota bazowa wskazywana w konkursie ofert. Ostateczna wysokość stawki czynszu najmu 

będzie wynikała z rozstrzygnięcia konkursu ofert. W składanych ofertach, oferowana kwota nie 

może być niższa niż podana w tabeli 


