
WYKAZ CEN I OPŁAT ZA USŁUGI ŚWIADCZONE  

PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JAŚLE 

01.01.2021 – 31.12.2021 r.                   
 

KRYTA PŁYWALNIA 

 okres 

pon. – pt. sob. – niedz. 

godz. 6.00 – 
16.30 

godz.  16.30 – 22.00 godz. 6.00 – 
22.00 

 

grupy zorganizowane 
 

 

wejście 
jednorazowe 

 

cena umowna 

 

dzieci do lat 3  
opiekunowie osób 

niepełnosprawnych 
 

 

wejście 
jednorazowe 

 

2,00 zł. / godz. 2,00 zł. / godz. 2,00 zł. / godz. 

 

osoby niepełnosprawne 
 

 

wejście 
jednorazowe 

 

6,50 zł. / godz. 6,50 zł. / godz. 6,50 zł. / godz. 

dzieci od lat 3, 
 młodzież szkolna, studenci, 

emeryci, renciści 
 

wejście 
jednorazowe 

 

10,00 zł. / godz. 10,50 zł. / godz. 11,00 zł. / godz. 

dorośli 
 

 

wejście 
jednorazowe 

 

11,50 zł. / godz. 13,00 zł. / godz. 13,50 zł. / godz. 

 

Jasielska Karta Seniora, 
Jasielska Karta Dużej Rodziny 

 

 

Wejście 
jednorazowe 

 

rabat 25 % 

 

Ogólnopolska Karta Dużej 
Rodziny 

 

 

Wejście 
jednorazowe 

 

rabat 20 % 

sauna fińska,  
sauna parowa 

 okres 

pon. – niedz. 

godz.  6.00 – 16.30 godz.  16.30 – 22.00 
 

wszyscy klienci 
 

 

wejście 
jednorazowe 

 

0,50 zł. / 1 min 0,60 zł. / 1 min 

KARNETY  
Rabat na 

usługi 
Wartość karnetu  

wszyscy klienci 
 

10 % 80,00 zł. 

wszyscy klienci 
 

12 % 120,00 zł. 

wszyscy klienci 
 

15 % 150,00 zł. 

wszyscy klienci 
 

20 % 200,00 zł. 

Karnety ważne przez okres 3 miesięcy lub do wykorzystania, uprawniają do bezgotówkowego korzystania z 
usług świadczonych przez MOSiR Jasło 

 

1. Bilety dla dzieci od lat 3, młodzieży , studentów, emerytów i rencistów za okazaniem ważnej legitymacji. 

2. Opłata za pierwsze 60 min pobytu w strefie Basen pobiera jest z góry i nie podlega zwrotowi, natomiast każda kolejna 

minuta jest płatna proporcjonalnie do przyjętej ceny godzinowej.  Wyjątek od reguły stanowią osoby niepełnosprawne 

na wózkach inwalidzkich, które mogą korzystać z basenu przez dłuższy okres w cenie pobranej zaliczki.  

3. Rabaty z tytułu Jasielskiej Karty Dużej Rodziny, Jasielskiej Karty Seniora, Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny nie łączą się 

z innymi promocjami. Można je zrealizować przy płatnościach gotówką lub kartą płatniczą. 

4. Dyrektor może wprowadzić akcje promocyjne zmieniające cennik w celu podniesienia frekwencji oraz przychodów. 

2. Dyrektor może w uzasadnionych przypadkach udzielić zniżki od ustalonych cen. 

3. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności marketingowej i zarobkowej bez zgody 

Dyrektora MOSIR.                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 Dyrekcja MOSiR 

                                                                                                                                                                                          Jasło 


