
Cennik usług  

Pływalni Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego 

- wejście indywidualne 

Usługa 
Rodzaj 
biletu 

Dni i godziny wejścia 

Cena 
podstawowa 

Cena dla 
posiadaczy 

Mareckiej Karty 
Mieszkańca  

Dopłata po 
przekroczeniu 

czasu - za każde 
rozpoczęte 5 

min 

Strefa SPA 
dopłata do 

każdego biletu 

1h 1h 

Wejście 
indywidualne 

na basen 

Bilet 
normalny 

pon-pt   6:00 - 16:00 13,00 zł 10,00 zł 

1,50 zł 4,00 zł pon-pt 16:00 - 22:00 
16,00 zł 12,00 zł 

sob-nd   6:00 - 22:00 

Bilet 
ulgowy 

pon-pt   6:00 - 16:00 8,00 zł 6,00 zł 

1,00 zł 2,00 zł pon-pt 16:00 - 22:00 
10,00 zł 8,00 zł 

sob-nd  6:00 - 22:00 
 

- wejście rodzinne 

Usługa Rodzaj biletu 
Dni i godziny 

wejścia 

Cena 
podstawowa 

Cena dla 
posiadaczy 
Mareckiej 

Karty 
Mieszkańca 

Dopłata za 
każde kolejne 

dziecko 

Dopłata po 
przekroczeniu czasu - za 
każde rozpoczęte 5 min 

1h 1h 1h 
Osoba 

dorosła 
Dziecko 

Wejście 
rodzinne 
na basen 

Bilet rodzinny: 
1 osoba dorosła 

+ 2 dzieci pon-nd 
6:00 - 22:00 

29,00 zł 22,00 zł 8,00 zł 

1,50 zł 1,00 zł 
Bilet rodzinny: 

2 osoby dorosłe 
+ 1 dziecko 

34,00 zł 26,00 zł 8,00 zł 

 

- karnet 

Usługa Cena karnetu 
Wartość do 

wykorzystania 
Rabat Okres ważności 

Karnet - basen + SPA  

149,00 zł 160,00 zł 7% 

365 dni 
294,00 zł 320,00 zł 8% 

720,00 zł 800,00 zł 10% 

1 408,00 zł 1 600,00 zł 12% 

Karnet - zajęcia 
zorganizowane, 

prowadzone przez MIM 

4 wejścia 90,00 zł n/d n/d 

8 wejść 160,00 zł n/d n/d 

jednorazowe 
wejście 

25,00 zł n/d n/d 

 

- wynajem toru 

Usługa Czas trwania 
Grupa 

1 2 3 

Wynajem toru na 
basenie sportowym 

1h 108,00 zł 144,00 zł 180,00 zł 

Wynajem toru 
na basenie rekreacyjnym 

1h 60,00 zł 80,00 zł 100,00 zł 

 

Dziecko do lat 3 korzysta z pływalni w ramach wejścia wykupionego przez jego opiekuna. 

Bilet ulgowy, przysługuje: dzieciom, młodzieży uczącej się, studentom do 26 roku życia oraz 

emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom – za okazaniem legitymacji. 

Opłata jednorazowa za wydanie karnetu lub duplikatu: 20 zł. 

Opłata za zagubiony transponder: 100 zł. 


