
 

                        Załącznik nr 1 
 

Cennik 
 

Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności 
„Wodne oKKo” 

ul. Mostowa 1, 47-223 Kędzierzyn-Koźle 
 

 
LP POZYCJA ODBIORCA  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 

ulgowy 1 
wejście 

poniedziałek – niedziela i święta 
10 zł 

kolejna minuta 0,20 zł 

rodzinny 2 / osoba 
wejście 

poniedziałek – niedziela i święta 
9 zł 

kolejna minuta 0,22 zł 

grupowy 3 / 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 

rodzinny  2 / osoba 
wejście 

poniedziałek – niedziela i święta 
15 zł 

kolejna minuta 0,18 zł 

grupowy 3 / osoba 
wejście 

poniedziałek – piątek 
12 zł 

kolejna minuta 0,12 zł 

3. 
UDOSTĘPNIENIE 1 TORU BASENU PŁYWACKIEGO DLA MAX.10 
OSÓB / 1h 4 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 

ulgowy 1 
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 

ulgowy 1 
wejście 

poniedziałek – niedziela i święta 
18 zł 

kolejna minuta 0,18 zł 

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

10. Wypożyczenie ręcznika, kiltu, pareo 5 zł 

11. Wypożyczenie szlafroka 10 zł 



 

STREFA BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH 

12. 
BILET 
CAŁODNIOWY 
 

normalny poniedziałek – niedziela i święta 9 zł 

ulgowy 1 poniedziałek – niedziela i święta 6 zł 

rodzinny 2 / osoba poniedziałek – niedziela i święta 5,50 zł 

grupowy 3 / osoba poniedziałek – piątek 4 zł 

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

poniedziałek – niedziela i święta 1 zł 

13. 
 

BILET - 3 GODZINY 
PRZED ZAMKNIĘCIEM 

normalny poniedziałek – niedziela i święta 6 zł 

ulgowy 1 poniedziałek – niedziela i święta 4 zł 

14. Wypożyczenie leżaka poniedziałek – niedziela i święta 8 zł 

15. 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       

16. NORMALNY 45 zł 

17. ULGOWY1 30 zł 

18. RODZINNY 2 / osoba 30 zł 

INNE 

19. Zgubienie/uszkodzenie transpondera 80 zł 

20. 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 

legitymacji emeryta-rencisty i dowodu tożsamości 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 7:00-14:00 po wcześniejszej rezerwacji dokonanej z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

 

 


