ZARZĄDZENIE NR 1/2018
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 3 stycznia 2018 r.
zmieniające Zarządzenie nr 19/08 Burmistrza Mszczonowa z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie w sprawie
określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie ‘’Termy
Mszczonów”.
Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017
poz. 1875 j.t.) i § 2 Uchwały Nr XXI/214/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 2008r. w sprawie
zasad korzystania z obiektu „Termy Mszczonów” w Mszczonowie, ul. Warszawska 52, zarządza się, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 19/08 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie określenia
wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie „Termy Mszczonów” wprowadza
się następujące zmiany:
1. W § 1 ust. 1 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Burmistrz Mszczonowa
mgr inż. Józef Grzegorz
Kurek
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Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2018
Burmistrza Mszczonowa
z dnia 3 stycznia 2018 r.
CENNIK – BASEN – SEZON
ważny od 1 maja do 30 września
Nazwa biletu

Dni robocze

Sobota/niedziela/święta

Normalny (1h)

15 zł

17 zł

Normalny (2h)

25 zł

28 zł

Normalny (3h)

35 zł

40 zł

Normalny (6h)
Dopłata do biletu normalnego za przedłużenie
pobytu: 1 osoba / 1 minuta
Ulgowy (1h)1
Ulgowy (2h)1

65 zł

75 zł

0,25 zł

0,30 zł

10 zł

12 zł

15 zł

19 zł

Ulgowy

(3h)1

25 zł

28 zł

Ulgowy

(6h)1

45 zł

50 zł

0,15 zł

0,20 zł

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Dni robocze

Sobota/niedziela/święta

Normalny (1h)

10 zł

14 zł

Normalny (2h)

15 zł

22 zł

Normalny (3h)
Dopłata do biletu normalnego za przedłużenie
pobytu: 1 osoba / 1 minuta
Ulgowy (1h)1
Ulgowy (2h)1

25 zł

32 zł

0,15 zł

0,20 zł

7 zł

9 zł

11 zł

14 zł

17 zł

21 zł

0,10 zł

0,15 zł

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Dopłata do biletu ulgowego1 za przedłużenie
pobytu: 1 osoba / 1 minuta
Indywidualny2 (1h) – dzieci do 10 roku życia
(dotyczy mieszkańców gminy)
Indywidualny – dzieci do 3-go roku życia
Opiekun grupy co najmniej 15-osobowej
CENNIK – BASEN – POZA SEZONEM
ważny od 1 października do 30 kwietnia
Nazwa biletu

Ulgowy

(3h)1
ulgowego1

Dopłata do biletu
za przedłużenie
pobytu: 1 osoba / 1 minuta
Indywidualny2 (1h) – dzieci do 10 roku życia
(dotyczy mieszkańców gminy)
Indywidualny – dzieci do 3-go roku życia
Opiekun grupy co najmniej 15-osobowej

Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie paska z czytnikiem kodującym należy uiścić opłatę w wysokości
100 zł.
ULGI NIE KUMULUJĄ SIĘ!
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CENNIK - LODOWISKO
Nazwa biletu

Cena

Bilet indywidualny (50 min) - dorośli

6 zł (0,12 zł min)

min)3

Bilet indywidualny (50
– powyżej 65 roku życia
4
Bilet indywidualny (50 min) – dzieci, młodzież szkół podstawowych,
gimnazjum, ponadgimnazjalnych, studenci
Wypożyczenie łyżew

4 zł (0,08 zł min)
4 zł (0,08 zł min)
5 zł

Wypożyczenie kasku (dzieci do 10 roku życia gratis)

1 zł

Ostrzenie łyżew

6 zł

Opiekun grupy co najmniej 15-osobowej

gratis

Wynajem całego lodowiska (1h)

100 zł

Dodatkowo doliczane jest 10 minut bezpłatnego czasu technicznego dla klienta.
Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie łyżew obowiązuje uiszczenie opłaty w wysokości 70 zł.
Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie kasku obowiązuje uiszczenie opłaty w wysokości 30 zł.
Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie paska z czytnikiem kodującym należy uiścić opłatę w wysokości
100 zł.
Łyżwy oraz kask wypożyczamy pod zastaw ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub kaucji
zwrotnej: łyżwy 70 zł, kask 30 zł.
KARTY ABONAMENTOWE
Karnety z wykupieniem karty magnetycznej dla osób fizycznych i zakładów pracy – upust 20%
w stosunku do indywidualnych biletów wstępu na baseny i lodowisko.
Nazwa biletu
Karnet miesięczny (30-dniowy)
Karnet miesięczny (30-dniowy)
Karnet kwartalny (90-dniowy)
Karnet kwartalny (90-dniowy)
Karnet roczny (365-dniowy)

Środki na karnecie

Cena karnetu

100 zł
150 zł
200 zł
300 zł
400 zł

80 zł
120 zł
160 zł
240 zł
320 zł

Uwagi dodatkowe do karnetów
·z abonamentu może korzystać od 1 do 5 osób, odpisy z konta będą proporcjonalne do czasu pobytu osób na
basenie lub lodowisku;
·jeśli po rozliczeniu czasu pobytu na obiekcie wystąpi brak środków na koncie abonamentu, dopłatę należy
uiścić gotówką;
·w każdym przypadku, gdy abonament jest ponawiany w okresie jego ważności, środki będące na jego koncie
są dopisywane do ponowionego abonamentu;
·po upływie 30 dni od końca daty ważności karnetu niewykorzystane środki na koncie abonamentu
przepadają na korzyść Kompleksu Basenów Termalnych.
·w przypadku, gdy abonament jest ponawiany, termin jego ważności liczy się od daty ostatniego
doładowania.
OPŁATA MANIPULACYJNA za przedłużenie ważności karty o 30 dni: 10 zł
·przedłużenie ważności karty możliwe jest wyłącznie w okresie jej ważności;
·wniesienie opłaty manipulacyjnej nie powoduje zwiększenia wartości środków zgromadzonych na karnecie.
KARTY PODARUNKOWE o wartości: 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł.
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Okres ważności kart podarunkowych: 12 miesięcy.
DEPOZYTY
Ustala się opłatę za korzystanie z depozytu w wysokości 5 zł.
KORT TENISOWY
Ustala się opłatę za korzystanie z kortu w wysokości 10 zł/h.
SAUNY I GROTA SOLNA
Ustala się opłatę w wysokości 2 zł/2h.
AQUA AEROBIC
Ustala się opłatę jednorazową w wysokości 6 zł/jednostka treningowa5
Ustala się opłatę miesięczną w wysokości 55 zł (dla osób uczestniczących w zajęciach trzy razy w tygodniu)5
Ustala się opłatę miesięczną w wysokości 35 zł (dla osób uczestniczących w zajęciach dwa razy w tygodniu)5
Ustala się opłatę miesięczną w wysokości 20 zł (dla osób uczestniczących w zajęciach raz w tygodniu)5
OBJAŚNIENIA DO CENNIKÓW
1młodzież

ucząca się do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne
o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekun za okazaniem ważnej legitymacji
2pod

opieką osoby dorosłej, za okazaniem dowodu osobistego osoby dorosłej, ważnej legitymacji szkolnej
dzieci od 7 do 10 lat
3za

okazaniem dowodu osobistego

4za

okazaniem ważnej legitymacji

5uczestnik

zajęć aqua aerobicu dodatkowo uiszcza opłatę za bilet wstępu na basen zgodnie z obowiązującą

taryfą
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