
Cennik wstępu do H2Ostróg 

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia nr 1265/2021

Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 26 maja 2021 r.

1. Cennik pływalni z częścią rekreacyjną

Bilet
wstępu

Normalny Ulgowy Raciborskie karty: 
Senior 60+ Rodzina +

Rodzinny

1 godz. 2 godz. Cały dzień 1 godz. 2 godz. Cały dzień 1 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. Cały dzień
Pon. - Pt.
do 14:00 10,00 zł

22,00 zł 35,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 30,00 zł 7,00 zł/os 11,00 zł/os 9,00 zł/os 15,00 zł/os 25,00 zł/os
Pon. - Pt.
od 14:00 13,00 zł
Soboty,

Niedziele,
Święta 

17,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 13,00 zł 22,00 zł 35,00 zł 10,00 zł/os 15,00 zł/os 12,00 zł/os 20,00 zł/os 30,00 zł/os

2. Cennik pływalni z częścią rekreacyjną oraz dostępem do strefy SPA

Bilet
wstępu

Normalny Ulgowy Raciborskie karty: 
Senior 60+ Rodzina +

Rodzinny

1 godz. 2 godz. Cały dzień 1 godz. 2 godz. Cały dzień 1 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. Cały dzień
Pon. - Pt.
do 14:00 13,00 zł

25,00 zł 40,00 zł 13,00 zł 22,00 zł 35,00 zł 9,00 zł/os 13,00 zł/os 11,00 zł/os 17,00 zł/os 30,00 zł/os
Pon. - Pt.
od 14:00 15,00 zł
Soboty,

Niedziele,
Święta 

20,00 zł 35,00 zł 45,00 zł 16,00 zł 25,00 zł 40,00 zł 12,00 zł/os 18,00 zł/os 15,00 zł/os 23,00 zł/os 35,00 zł/os



* Klient otrzymuje dodatkowo 10 minut na przebranie się. 

* Każda dodatkowa minuta pobytu (pon-pt) – 0,30 zł

* Każda dodatkowa minuta pobytu (sb-nd, święta) – 0,50 zł

* Każda minuta pobytu po 22:10 – 1 zł

3. Bilet grupowy (pow. 10 os.) w cenie biletu ulgowego (na każde 10 os. opiekun gratis)

4. Dzieci do lat 3: wstęp 1zł

5. Osoby niepełnosprawne i opiekunowie osób niepełnosprawnych (bilety wstępu 2 godz.):

Poniedziałek – Piątek (bez SPA) 5,00 zł 

Poniedziałek – Piątek (ze SPA): 8,00 zł 

Sobota – Niedziela i święta (bez SPA): 8,00 zł 

Sobota – Niedziela i święta (ze SPA): 13,00 zł 

6. Karnety
Wartość Rabat Cena zakupu Ważność karnetu

50 zł 10 % 45 zł 30 dni
100 zł 13 % 87 zł 60 dni
200 zł 15 % 170 zł 90 dni
300 zł 18 % 246 zł 180 dni
500 zł 20 % 400 zł 360 dni

7. Pozostałe:

1) Wynajęcie toru w basenie sportowym: 100,00 zł/godz.

2) Wynajęcie toru w basenie do nauki pływania: 50,00 zł/godz.

3) Opłata za wydanie karnetu: 5 zł

4) Opłata za zgubienie/uszkodzenie/zniszczenie transpondera: 25 zł

5) W czasie trwania zawodów pływackich lub innych imprez cena biletu wstępu wynosi 50% ceny podstawowej.

6) Wynajem (na podstawie umowy) toru w basenie sportowym/basenie rekreacyjnym krytej pływalni na okres minimum trzymiesięczny przez podmioty

zewnętrzne prowadzące działalność gospodarczą: 

a) tor w basenie sportowym i rekreacyjnym: 50 % ceny podstawowej (za każdą rozpoczętą godzinę)

b) dzieci powyżej 3 lat oraz ich opiekunowie podczas grupowych lekcji pływania 7 zł/godz.



c) pozostali 10 zł/godz.

7) Wynajem toru nie zwalnia z opłat za korzystanie z pływalni.

8) Bilet ulgowy przysługuje uczniom do 19 roku życia, studentom do 26 roku życia, emerytom oraz rencistom.

9) Do skorzystania z biletu rodzinnego uprawnione są rodziny składające się z minimum trzech osób, z tym zastrzeżeniem, że minimum jedna,

a maksymalnie dwie są dorosłe, a pozostałe nie przekraczają 18 roku życia.

10) Kluby sportowe mające siedzibę na terenie Miasta Racibórz, na podstawie stosownej umowy (min. trzymiesięcznej), obowiązuje 80 % cennika wejść 

ulgowych.


