
 

              Załącznik nr 9 
do zarządzenia nr 1433/MOSiR/2021 
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle  
z dnia 9 sierpnia 2021 r.  

 

 

Cennik opłat za korzystanie 
 z KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI 

„WODNE OKKO” 
ul. Mostowa 1, 47-223 Kędzierzyn-Koźle 

 

LP POZYCJA RODZAJ ODBIORCY/BILETU/USŁUGI KIEDY OBOWIĄZUJE 
CENA 

BRUTTO 

STREFA BASENÓW WEWNĘTRZNYCH 

1 

BILET  
1-GODZINNY 
 
+ 10 minut na 
przebranie 

normalny 
wejście 

poniedziałek – niedziela i święta 
14 zł 

kolejna minuta 0,28 zł 

ulgowy1) 
wejście 

poniedziałek – niedziela i święta 
10 zł 

kolejna minuta 0,20 zł 

rodzinny2)/osoba 
wejście 

poniedziałek – niedziela i święta 
9 zł 

kolejna minuta 0,22 zł 

grupowy3)/osoba 
wejście 

poniedziałek – piątek 
7 zł 

kolejna minuta 0,14 zł 

2 

BILET  
2-GODZINNY 
 
+ 10 minut na 
przebranie 

normalny 
wejście 

poniedziałek – niedziela i święta 
23 zł 

kolejna minuta 0,23 zł 

ulgowy 1) 
wejście 

poniedziałek – niedziela i święta 
16 zł 

kolejna minuta 0,16 zł 

rodzinny2)/osoba 
wejście 

poniedziałek – niedziela i święta 
15 zł 

kolejna minuta 0,18 zł 

grupowy3)/osoba 
wejście 

poniedziałek – piątek 
12 zł 

kolejna minuta 0,12 zł 

3 Udostępnienie 1 toru basenu pływackiego dla max. 10 osób/1h4) poniedziałek – piątek 60 zł 

4 
Dzieci do 3 lat, opiekunowie grup zorganizowanych,                  
opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

poniedziałek – niedziela i święta 1 zł 

5 Wejście do strefy basenów wewnętrznych z pozostałych stref  naliczanie minutowe jak dla pozycji 1 

6 
Przejście ze strefy basenów wewnętrznych do strefy zewnętrznej, 
naliczanie minutowe po przekroczeniu opłaconego czasu 

naliczanie minutowe jak dla pozycji 1 

                        STREFA SAUN 

7 

BILET  
1-GODZINNY 
 
+ 10 minut na 
przebranie 

normalny 
wejście 

poniedziałek – niedziela i święta 
16 zł 

kolejna minuta 0,32 zł 

ulgowy1) 
wejście 

poniedziałek – niedziela i święta 
12 zł 

kolejna minuta 0,24 zł 

8 

BILET  
2-GODZINNY 
 
+ 10 minut na 
przebranie 

normalny 
wejście 

poniedziałek – niedziela i święta 
25 zł 

kolejna minuta 0,25 zł 

ulgowy1) 
wejście 

poniedziałek – niedziela i święta 
18 zł 

kolejna minuta 0,18 zł 

9 Seans saunowy5)   50 zł 



 

10 Noc saunowa5)  85 zł 

11 Wejście do strefy saun z pozostałych stref  naliczanie minutowe jak dla pozycji 7 

12 Wypożyczenie ręcznika, kiltu, pareo 6 zł 

13 Wypożyczenie szlafroka 10 zł 

STREFA BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH 

14 
Bilet 
całodniowy 
 

normalny poniedziałek – niedziela i święta 9 zł 

ulgowy1) poniedziałek – niedziela i święta 6 zł 

rodzinny2)/osoba poniedziałek – niedziela i święta 5,50 zł 

grupowy3)/osoba poniedziałek – piątek 4 zł 

dzieci do 3 lat, opiekunowie grup 
zorganizowanych, opiekunowie osób ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności 

poniedziałek – niedziela i święta 1 zł 

15 
Bilet - 3 godziny przed 
zamknięciem 

normalny poniedziałek – niedziela i święta 6 zł 

ulgowy1) poniedziałek – niedziela i święta 4 zł 

16 Wypożyczenie leżaka poniedziałek – niedziela i święta 8 zł 

17 Wejście do strefy wewnętrznej 
naliczanie minutowe wg cennika dla danej 
strefy 

OFERTA "BEZ OGRANICZEŃ" –  
UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z WSZYSTKICH STREF BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH W CIĄGU 1 DNIA 

18 Normalny 45 zł 

19 Ulgowy1) 30 zł 

20 Rodzinny2)/osoba 30 zł 

KARNETY KWOTOWE / KARTY PODARUNKOWE 6) 

21 Wartość karnetu / doładowania –    50 zł / ważność 30 dni 47 zł 

22 Wartość karnetu / doładowania – 100 zł / ważność 60 dni 92 zł 

23 Wartość karnetu / doładowania – 200 zł / ważność 90 dni 180 zł 

24 Wartość karnetu / doładowania – 350 zł / ważność 120 dni 310 zł 

25 Wartość karnetu / doładowania – 500 zł / ważność 365 dni 430 zł 

INNE 

26 Zgubienie/uszkodzenie transpondera uniemożliwiające odczyt  80 zł 

27 Zgubienie klucza do szafki 20 zł 

 
Każda zmiana strefy wiąże się z minutowym naliczaniem opłat. 

1) Bilet ulgowy – przysługuje dzieciom i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, młodzieży uczącej się w wieku od 18 do 26 lat, za 
okazaniem stosownej legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytom i rencistom za okazaniem dokumentu potwierdzającego 
posiadane uprawnienia emerytalne lub rentowe oraz osobom niepełnosprawnym do lat 16 i osobom niepełnosprawnym powyżej 
16 roku życia posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, za okazaniem legitymacji osoby 
niepełnosprawnej. 
2) Bilet rodzinny – przysługuje 1 osobie dorosłej i 1 dziecku w wieku do lat 16 za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek 
dziecka. Cena biletu wstępu dla jednej osoby. 
3) Bilet grupowy – obowiązuje od poniedziałku do piątku, dla grup zorganizowanych – minimum 15 osób (uczestnicy w wieku do 
lat 16 z pełnoletnim opiekunem, na każde 15 osób jeden opiekun). Cena biletu wstępu dla jednego członka grupy. 
4)  Udostępnienie w godzinach 7:00-12:00 po wcześniejszej rezerwacji dokonanej z 7 dniowym wyprzedzeniem. 
5)  Upoważnia do uczestnictwa w seansie saunowym lub nocy saunowej, zgodnie z harmonogramem.  
6)  Do ceny karnetu doliczana jest jednorazowa opłata za karnet, w wysokości 20 zł. Po doładowaniu karnetu niewykorzystana 
kwota przechodzi na kolejny okres.  Karnety do wykorzystania na opłacenie wstępu i pobytu w obiekcie.  Nie dotyczy Groty Solnej. 


