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Szanowni Goście Kompleksu „NIMFA”. 

 

Od 1 stycznia 2022r. zacznie obowiązywać nowy cennik korzystania z oferty rekreacyjnej. 

Nieznaczny wzrost nastąpi na poziomie cen usług związanych z basenem, siłownią oraz solarium. 

Niezmieniona pozostaje cena za usługę korzystania z saun.  

Mamy jednak nadzieję, że w dalszym ciągu będziecie Państwo korzystali z oferty „NIMFY”.   

 

Zarząd Kompleksu Basenowo- Rekreacyjnego  

w Bytowie Sp. z o.o.  
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   Karnety Łączone 

   basen, sauna i siłownia 

 

KARNET  CENA  WARTOŚĆ WAŻNOŚĆ 

ŁĄCZONY 
„90” 

90,00 zł 100,00 zł 3 miesiące 

ŁĄCZONY 
„220” 

220,00 zł 250,00 zł 6 miesięcy 

 

 

Karnety na basen 

Karnety różne 
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Bilet zwykły 

• W godzinach 7:00-8:00 możliwy jest  jedynie zakup biletu jednogodzinnego na basen pływacki, 

• Przy zakupie biletu wstępu Klient określa przewidywany czas pobytu, 

• Cena biletu wstępu zależy od godziny dokonania zakupu w danej strefie czasowej, 

• Bilety mogą być 1, 2 godzinne oraz całodzienne, 

• W przypadku przekroczenia przewidywanego czasu pobytu, naliczana jest dopłata w cyklu 
minutowym i proporcjonalnie do ceny biletu obowiązującej w chwili zakończenia pobytu, 

• Wejście do strefy saun wstrzymuje czas korzystania z basenu, wówczas naliczana jest opłata za 
pobyt w strefie saun wg  stawek saunowych. 

Bilet ulgowy 

• Uczniowie  i dzieci  powyżej 13 lat, studenci – wymagana legitymacja szkolna lub studencka 
(wiek do 26 lat)  

• Osoby niepełnosprawne – wymagany dokument potwierdzający w stopniu lekkim lub 
umiarkowanym. 

• UWAGA! Dla  osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i jego opiekuna wejście bezpłatne 
po okazaniu orzeczenia. 

Bilet grupowy 

• Przysługuje grupie od 15 osób (dzieci, młodzieży, osobom dorosłym),  

• Upoważnia do korzystania tylko z części basenowej, 

• Niezależnie od grupy wiekowej cena zakupu biletu jest jednakowa.  

• Bilet nie łączy się z innymi ulgami.  

Bilet dziecięcy 

• Upoważnia tylko do korzystania z części basenowej,  

• Przysługuje dziecku od  3 lat do ukończenia 13 lat pod opieką przynajmniej jednego rodzica/ 
opiekuna prawnego, 

• Dla dzieci w wieku szkolnym do 13 roku życia wymagana legitymacja szkolna, 

• Ulga przysługuje tylko na dziecko,  

• Opłata za rodziców/opiekunów  prawnych wg cennika. 

Bilet senior 

• Ulga przysługuje dla osoby od 60 roku życia wymagany dokument tożsamości ze zdjęciem do 
wglądu. 

Uwaga!!! (poszczególne kategorie biletów wstępu nie łączą się ze sobą.) 
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Sauny : 

• 0,60 zł / 1 min – za I godzinę  

• 0,35 zł / 1 min. – za każdą kolejną godzinę (istnieje możliwość indywidualnego wynajęcia  

poza godzinami funkcjonowania saun max. do 10 osób – od 300,00 zł / 1h – rezerwacje 

należy składać, co najmniej 1 godz. przed planowanym przybyciem) po uiszczeniu opłaty 

 

 

Siłownia: 1 wejście   

• do   15:00 – 11,00 zł 

• od   15:00 – 13,00 zł 

 

solarium : 

• 1,50 zł / 1 min. 

 

Klient po zapoznaniu się z regulaminami i odebraniu transpondera zegarka akceptuje zapisy 
regulaminów obowiązujących w Kompleksie Basenowo-Rekreacyjnym w Bytowie 

 

 


