
Szanowni Państwo, 

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpi zmiana  cen biletów wstępu oraz opłat 

pobieranych na Krytej Pływalni „Fregata” w Kolbuszowej.  

1. Cena biletu indywidualnego – 1 godz. pobytu  na basenie 

Dni Godziny Bilet normalny Bilet ulgowy 
 

od poniedziałku 
do piątku 

600 - 800 6,00 zł 4,90 zł 

800 - 1500 6,50 zł 6,00 zł 

1500- 2200 8,50 zł 6,50 zł 

sobota- niedziela  
i święta 

600 - 1000 8,30 zł 6,00 zł 

1000 – 2200 9,50 zł 6,50 zł 

 

2. Cena biletu rodzinnego – 1 godz. pobytu na basenie  

Dni Cena za osobę  
od poniedziałku 

do piątku 
6,30 zł  

sobota- niedziela  
i święta 

6,80 zł  

 

3. Sauna  

Dni Godziny Cena za minutę  
od poniedziałku 

do piątku 
1700 – 2145 0,44 zł 

sobota- niedziela  
i święta 

1100 – 2145 0,49 zł 

 

4. Grupy zorganizowane szkolne (przedszkolne) ze szkół, dla których Gmina Kolbuszowa jest 

organem prowadzącym (na jednego opiekuna może przypadać max. 15 osób, opiekunowie 

wchodzą bezpłatnie) 

Wejście grupowe – 1 godz. pobytu na basenie  

Dni Godziny Cena za osobę  
od poniedziałku 

do piątku 
800 – 1700 3,60 zł 

 

5. Grupy zorganizowane ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Kolbuszowa  

(na jednego opiekuna może przypadać max. 15 osób, opiekunowie wchodzą bezpłatnie) 

 

 

 

 



Wejście grupowe – 1 godz. pobytu na basenie  

Dni Godziny Cena za osobę  
od poniedziałku 

do piątku 
800 – 1700 4,10 zł 

 

6. Inne grupy zorganizowane szkolne (przedszkolne), (na jednego opiekuna może przypadać 

max. 15 osób, opiekunowie wchodzą bezpłatnie) 

 

Wejście grupowe – 1 godz. pobytu na basenie  

Dni Godziny Cena za osobę  
od poniedziałku 

do piątku 
800 – 1700 4,50 zł 

Promocja 

Przy jednoczesnym wejściu więcej niż 30 osób obowiązuje cena 4,10 zł za osobę 

 

7. Nauka pływania grup szkolnych 

Instruktor nauki pływania  

Dni Godziny Cena za 45 min. 
pracy instruktora   

od poniedziałku 
do piątku 

800 – 1700 45 zł 

 

8. Grupy zorganizowane emerytów i rencistów  

Grupy zorganizowane emerytów i rencistów, min. 15 osób – wejście grupowe 1 godz. pobytu na 

basenie  

Dni Godziny Cena za osobę  
od poniedziałku 

do piątku 
800 – 1500 4,00 zł 

 

Zajęcia dla grup z instruktorem Pływalni „Fregata”  

Dni Godziny Cena za 45 min. 
pracy instruktora 

od poniedziałku 
do piątku 

800 – 1500 50,00  zł 

 

9. Inne grupy zorganizowane  

Wejście grupowe – 1 godz. pobytu na basenie  



Dni Godziny Bilet normalny/ 
cena za osobę  

Bilet ulgowy/  
cena za osobę  

od poniedziałku 
do piątku 

600 - 2200 5,80 zł 4,70 zł 

sobota- niedziela  
i święta 

600 - 2200 7,00 zł 5,30 zł 

 

10. Aqua aerobik  

Koszt zajęć – 50 zł za 10 zajęć + bilet wstępu (przy zebraniu grupy minimum 12 osób)  

Jednorazowe wejście na zajęcia – 18 zł  

1. Zajęcia rozpoczną się po uzbieraniu minimum 12 osób. 

2. Czas trwania zajęć to 45 min.  

 

11. Promocje 

W środę i w czwartek – w godz. 700 – 1500 promocja dla emerytów – bilet indywidualny 1 godz. 

pobytu na basenie wynosi 4,90 zł.  

 


