
 

AKCEPTUJEMY KARTY/ We accept cards:   

BENEFIT Systems, Medicover Sport, Vanitystyle, PZU Sport*  

*w zależności od umownych warunków partnera może być wymagana dodatkowa opłata od Klienta 

BENEFIT Systems, Medicover Sport, Vanitystyle, PZU Sport*  

*depending on the contractual terms of the partner, an additional fee may be required from the client 

 

 

CENNIK / PRICE LIST 
 
WSTĘP DZIENNY OPEN / open daily entrance                                                                 
siłownia, basen, jacuzzi, sauna / (gym, swimming pool, jacuzzi, sauna)                                                                                             65 zł 
 

WSTĘP DZIENNY AQUA FAMILY (2 + 2) / family aqua daily entrance                                         115 zł 
basen, jacuzzi, sauna / (swimming pool, jacuzzi, sauna) 
dodatkowe dziecko +15 zł / additional child + 15 zł 
 

KARNET STUDENT* OPEN / open student* membership card                                                     160 zł 
siłownia, basen, jacuzzi, sauna /(gym, swimming pool, jacuzzi, sauna) 
*osoby do 26 roku życia /  clients up to 26 years old 
 

KARTA STAŁEGO KLIENTA OPEN / regular clients membership card                                 250 zł 
siłownia, basen, jacuzzi, sauna / (gym, swimming pool, jacuzzi, sauna) 
 

KARNET COMPLEX J&J + Power Fight House/ regular clients membership card                        260 zł               
siłownia bez ograniczeń, 4x (basen, jacuzzi, sauna) / (gym no limit, 4 x (swimming pool, jacuzzi, sauna) 

 

BASEN / swimming pool 

WEJŚCIE JEDNORAZOWE 60 min. 8:00 – 16:00 / single entry 8 a.m. – 4 p.m. 60 min.                                 22 zł 

WEJŚCIE JEDNORAZOWE 60 min.  16:00 – 22:00 / single entry 4 p.m. – 10 p.m 60 min.                             27 zł 

WEJŚCIE DZIECKO (>4lata, <16lat) 60 min.  / kid’s entry (>4 years, <16years) 60 min.                                 19 zł 

BASEN RODZINNY 2+1 DZIECKO (>4lata, <16lat) 60 min.  / family 2+1 (>4 years, <16years)                     65 zł                                                                          

BASEN RODZINNY 2+2 DZIECKO (>4lata, <16lat) 60 min. / family 2+2 (>4 years, <16years)                      75 zł 

KARNET 10 WEJŚĆ 8:00 – 16:00. /membership card for 10 single entrances 8:00 – 16:00                               180 zł 

KARNET 10 WEJŚĆ 16:00 – 22:00 /membership card for 10 single entrances 16:00 – 22:00                            220 zł              

WYPOŻYCZENIE CZEPKA /swimming cap’s rental                                                                                                                        10 zł         

WYPOŻYCZENIE RĘCZNIKA / swimming towel’s rental                                                                                                              20 zł                                                       

CZEPEK / swimming cap                                                                                                                                                                            35 zł                                                                                     
 

BASEN, JACUZZI, SAUNA / swimming pool / jacuzzi / sauna  

JACUZZI WEJŚCIE JEDNORAZOWE 60 min. / Single entry 60 min.                                                           21 zł 

SAUNA WEJŚCIE JEDNORAZOWE  90 min. / Single entry 90 min.                                                      39 zł 

JACUZZI 60 min. + SAUNA 90 min. do 16:00 / jacuzzi 60 min. + sauna dry/wet 90 min. up to 4 p.m.                  35 zł                                       

BASEN 60 min. + JACUZZI 60 min./ swimming pool 60 min. + jacuzzi 60 min.                                                        38 zł 

JACUZZI 60 min. + SAUNA 90 min./ jacuzzi 60 min. + sauna dry/wet 90 min.                                                        52 zł 

SAUNA 90 min. + BASEN 60 min./ sauna dry/wet 90 min. + swimming pool 60 min.                                              54 zł 



 

AKCEPTUJEMY KARTY/ We accept cards:   

BENEFIT Systems, Medicover Sport, Vanitystyle, PZU Sport*  

*w zależności od umownych warunków partnera może być wymagana dodatkowa opłata od Klienta 

BENEFIT Systems, Medicover Sport, Vanitystyle, PZU Sport*  

*depending on the contractual terms of the partner, an additional fee may be required from the client 

 

 

CENNIK / PRICE LIST 
 

SIŁOWNIA / gym 

WEJŚCIE JEDNORAZOWE student* /  single entry students*                                                                    20 zł 

*osoby do 26 roku życia / clients up to 26 years old 

WEJŚCIE JEDNORAZOWE / single entry                                                                                                                                         25 zł                           

KARNET 4 WEJŚCIA / gym membership card for 4 single entrances                                                                 85 zł       

KARNET 8 WEJŚĆ / gym membership card for 8 single entrances                                                                  150 zł       

KARNET OPEN SIŁOWNIA / open gym membership card                                                                                                        180 zł 

SIŁOWNIA + JACUZZI 60 min./ swimming pool 60 min. + jacuzzi 60 min.                                                                39 zł 

SIŁOWNIA + SAUNA 90 min./ jacuzzi 60 min. + sauna dry/wet 90 min.                                                              55 zł 

SIŁOWNIA + BASEN 60 min./ sauna dry/wet 90 min. + swimming pool 60 min.                                                      42 zł 
 

KORT TENISOWY / tennis court    

SEZON LETNI 60 min. / summertime 60 min.                                                                                           60 zł 

SEZON ZIMOWY 60 min. / wintertime 60 min.                                                                                                                          125 zł 
*Benefit Systems współfinansuje wynajem kortu do tenisa ziemnego, dopłaca po 15 PLN za każdego Użytkownika karty MultiSport. 

Benefit Systems co-finances renting a tennis court, in amount of 15PLN  for each MultiSport Card User 

*Wypożyczenie rakiety w cenie 10zł-15zł. Obowiązuje kaucja zwrotna 150 zł za rakietę/ Renting a rocket at a price of 10-15PLN. 

Returnable cash deposit of 150 PLN per rocket. 
 

 

PIŁKA NOŻNA / football                     

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ 60mx36m 90 min. / football pitch  60x36m 90min.                                               380 zł 

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ 110mx60m 90 min. /full-size football pitch 110x60m  90min.                                850 zł                                                                                                                                                                                                                              
(+ 120 zł oświetlenie)      

BOISKO ORLIK 55x33m / orlik pitch 55x33m 
Bez balonu / outdoor 90 min.                                                                                                                      380 zł 
Pod balonem / indoor 90 min.                                                                                                                     440 zł 

BOISKO MINI ORLIK 35x20m / small pitch 35x20m                                                                
Sezon letni / summertime 90 min.                                                                                                                290 zł 
Sezon zimowy / wintertime 90 min.                                                                                                              380 zł 

 
 


