ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.226.2019
WÓJTA GMINY GORZYCE
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany cen i rodzajów biletów wstępu do krytej pływalni Gminnego Ośrodka Turystyki,
Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach
Na podstawie art.4, ustawy z 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej (DZ.U. z 2019r, poz.712 ze zm.)
oraz Uchwały Gminy Gorzyce nr XIII/85/07 z dnia 22 listopada 2007r w sprawie upoważnienia Wójta Gminy
Gorzyce
do
ustalenia
wysokości
cen
i opłat
za
korzystanie
z obiektu
i urządzeń krytej pływalni Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach,
zarządzamWprowadzić rodzaje i ceny biletów uprawniających do korzystania z krytej pływalni GOTSiR
"Nautica" w Gorzycach:
§ 1. Bilety indywidualne:
1. Bilety w godzinach 7:00-8:30:
1) bilet " Ranne ptaszki": czas - 100 minut ( 90 minut + 10 minut gratis) – 7 zł.
2. Bilety w godzinach 8:30-22:00:
1) bilety podstawowe:
a) bilet normalny: czas - 70 minut (60 minut + 10 minut gratis), - 12 zł;
b) bilet ulgowy: czas - 70 minut (60 minut + 10 minut gratis), - 9 zł;
c) dla klientów firm płacących kartami typu "benefit" - wg umowy z podmiotami: Vanitystyle Sp. Z o.o.
z 22.11.2018r; OK System Polska S.A. z 01.12.2018r; Benefit Systems S.A. z 29.11.2018 r.
2) bilet dwugodzinny:
a) bilet normalny: czas - 130 minut (120 minut + 10 minut gratis), - 19 zł;
b) bilet ulgowy: czas - 130 minut (120 minut + 10 minut gratis), - 13zł;
3) bilet bez limitu czasowego, - 25 zł;
4) bilet dla mieszkańców gminy Gorzyce posiadających Karty Dużej Rodziny:
a) bilet normalny: czas – 70 minut (60 minut + 10 minut gratis), - 8,40 zł;
b) bilet ulgowy: czas – 70 minut ( 60 minut + 10 minut gratis), - 6,30 zł;
5) bilet rodzinny: czas - 70 minut ( w tym 60 minut + 10 minut gratis):
a) dla 2 osób, wyłącznie jedna osoba dorosła + jedno dziecko; - 9,50 zł/ za osobę;
b) od minimum trzech osób, w tym maksymalnie dwie osoby dorosłe; - 9 zł/ za osobę;
6) bilet "Senior"dla osób po ukończeniu 60 roku życia po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek: czas –
70 minut ( 60 minut + 10 minut gratis ), - 9 zł;
7) bilet dla osób niepełnosprawnych obejmujący wszystkie stopnie niepełnosprawności po okazaniu
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność: czas - 70 minut ( 60 minut + 10 minut gratis), - 9 zł;
8) bilet łączony "basen + sauna": 90 minut basen+ 1 nielimitowane czasowo wejście do sauny; - 30zł;
9) bilet łączony "basen + siłownia": jednorazowe (do 90 minut) wejście basenowe + 1 nielimitowane czasowo
wejście do Centrum Treningu; - 30 zł;
10) bilet opiekuna, wydawany wyłącznie osobom dorosłym w celu udzielenia pomocy dziecku
w przebraniu się: czas – do 15 minut gratis, dopłata za każdą rozpoczętą minutę po przekroczeniu czasu
0,50 zł.
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11) bilet specjalny, dotyczy akcji promocyjnych GOTSiR Nautica: czas 130 minut ( 120 minut + 10 minut
gratis ) - 8zł
§ 2. Bilety grupowe:
1. Zakup biletu grupowego jest możliwy wyłącznie dla minimum 10-osobowych grup wchodzących na
pływalnię jednocześnie. Do wszystkich rodzajów biletów grupowych obowiązuje wcześniejsza rezerwacja
i uzyskanie zgody biura/ kasy basenu.
1) dla podmiotów z siedzibą w gminie Gorzyce, w szczególności szkół, klubów sportowych, stowarzyszeń
i firm: czas - 130 minut ( 120 minut + 10 minut gratis ), - 7 zł/ za osobę;
2) dla podmiotów z siedzibą poza gminą Gorzyce, w szczególności szkół, klubów sportowych, stowarzyszeń
i firm: czas - 120 minut ( 120 minut + 10 minut gratis ) - 8 zł/ za osobę.
§ 3. Karnety- karty stałego klienta
1. Karnety – ich posiadaczy obowiązuje "Regulamin korzystania z karnetu". Karty stałego klienta posiadają
ważność 12 m-cy od daty zakupu/ doładowania.
1) Karnety dla osób indywidualnych:
a) karnet o wartości 50 zł, rabat 10%, cena zakupu 45 zł;
b) karnet o wartości 100 zł, rabat 15%, cena zakupu 85 zł;
c) karnet o wartości 200 zł, rabat 17%, cena zakupu 166 zł;
d) karnet minutowy o wartości 100 zł, cena zakupu 100 zł; sposób rozliczania - minutowy.
2) Karnety – dla firm/ klubów sportowych/ Stowarzyszeń (dotyczy karnetów o wartości jednostkowej od
100zł do 200zł):
a) z siedzibą w gminie Gorzyce w przypadku jednorazowego zakupu karnetów na łączną wartość od 500 zł
udziela się rabatu w wysokości 25%,
b) z siedzibą poza gminą Gorzyce w przypadku jednorazowego zakupu karnetów na łączną wartość od
500 zł udziela się rabatu w wysokości 20%.
c) w przypadku jednorazowego zakupu karnetów na łączną wartość od 5000 zł udziela się rabatu
w wysokości 25%.
3) Karnety (dotyczy karnetów o wartości jednostkowej od 100zł do 200zł): - dla klientów posługujących się
ogólnopolską kartą Senior udziela się rabatu w wysokości 20%.
§ 4. Bilety instruktorskie
1. Dla wszystkich rodzajów biletów instruktorskich obowiązuje wcześniejsza rezerwacja i uzyskanie zgody
biura basenu. Bilet instruktorski nie zwalnia uczestników zajęć z opłaty za korzystanie
z pływalni.
1) bilety instruktorskie dla osób/firm w celu udzielenia lekcji pływania (dla maksymalnie 3 osób)
nieposiadających umowy z GOTSiR Nautica:
a) czas - 60 minut; -25 zł;
b) dopłata za każdą rozpoczynającą się minutę po przekroczeniu czasu określonego w pp a/- 0,50 zł;
2) bilety instruktorskie dla osób/ firm w celu udzielenia lekcji pływania (dla maksymalnie 5 osób)
posiadających podpisaną umowę z GOTSiR Nautica:
a) współpracujące w tym zakresie z GOTSiR powyżej 12 m-cy, czas – 60 minut; 12 zł, dopłata 0,20 zł;
b) współpracujące w tym zakresie z GOTSiR poniżej 12 m-cy, czas – 60 minut; 15 zł,
3) opłata za prowadzenie zajęć nauki pływania bez wcześniejszego uzyskania zgody biura basenu: 100 zł.
§ 5. Rezerwacja pływalni
1. Warunkiem rezerwacji części pływalni jest jej wcześniejsze zgłoszenie i uzyskanie zgody biura/kasy
basenu. Rezerwacja nie zwalnia z opłat za korzystanie z pływalni.
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1) rezerwacja 1 toru basenu sportowego: czas - 60 minut, 60 zł; dopłata za każdą rozpoczętą minutę po
przekroczeniu czasu - 1 zł;
2) rezerwacja 1/2 basenu rekreacyjnego: czas - 60 minut, 120 zł; dopłata za każdą rozpoczętą minutę po
przekroczeniu czasu - 2 zł;
3) rezerwacja uzgodnionej z biurem basenu części pływalni przez UKS "Aligator Gorzyce"w okresie
01.01.2020 do 31.03.2020r:
a) ryczałt miesięczny – 100 zł;
b) zawodnicy, trenerzy UKS "Aligator Gorzyce" w czasie rezerwacji korzystają z bezpłatnego wejścia, czas
pobytu -180 minut;
4) rezerwacja 1 toru sportowego i/lub 1/2 basenu rekreacyjnego przez Antidotum Sp. z o.o. - wg umowy
z 24.05.2019 r.
§ 6. Dodatkowe usługi GOTSiR Nautica
1. Poniższe usługi są dostępne po wcześniejszej rezerwacji/ potwierdzeniu w biurze/kasie pływalni.
1) nauka pływania dzieci w szkółce "Nautica": czas - 70 minut ( w tym 45 minut zajęć + 25 minut gratis):
a) kurs 8 wejść w miesiącu kalendarzowym:
- 149 zł przy płatności do 25 dnia miesiąca poprzedzającego 1 zajęcia;
- 160 zł przy płatności po 25 dniu miesiąca poprzedzającego 1 zajęcia;
- jednorazowe wejście uczestnika -19 zł; możliwa dopłata brakującej części środków do całego kursu;
b) nauka pływania dorosłych w szkółce "Nautica":
- kurs 8 wejść w miesiącu kalendarzowym; - 170 zł;
- jednorazowe wejście próbne uczestnika - 25 zł; możliwa dopłata brakującej części środków do całego
kursu;
2) zajęcia aquaaerobiku: czas - 70 minut ( w tym 45 minut zajęć + 25 minut gratis):
a) wejście jednorazowe -20 zł;
b) dla klientów firm płacących kartami typu "benefit" - wg umowy;
c) karnet miesięczny, 4 wejścia, jedno tygodniowo:
- 55 zł przy płatności do 25 dnia miesiąca poprzedzającego 1 zajęcia;
- 65 zł przy płatności po 25 dniu miesiąca poprzedzającego 1 zajęcia;
d) karnet miesięczny 5 wejść, jedno tygodniowo:
- 66 zł przy płatności do 25 dnia miesiąca poprzedzającego 1 zajęcia;
- 75 zł przy płatności po 25 dniu miesiąca poprzedzającego 1 zajęcia;
3) zajęcia "Urodziny z Nauticą", obowiązuje w chwili rezerwacji terminu zaliczka 50 zł: czas - 130 minut, do
15 uczestników; - 349 zł;
4) pozostałe usługi/ opłaty dodatkowe:
a) jednorazowy wynajem sprzętu sportowego/ rekreacyjnego: kuli wodnej/ roweru wodnego/ innego - 5zł;
b) kaucja zwrotna za karnet/kartę stałego klienta ( wydawana do 31/12/2018r. ), - 10 zł;
c) jednorazowa opłata za wydanie karnetu/karty stałego klienta od 01/01/2019r.- 5 zł;
d) opłata za zagubienie lub zniszczenie chip-a – 30 zł;
5) grupowa gimnastyka usprawniająca dla grup zorganizowanych/ do 25 osób/, których członkami są osoby
w wieku 50+; czas 70 minut, - 150 zł.

Id: 3A819114-4C68-4DA7-A13C-52F5D3AC1371. Podpisany

Strona 3

§ 7. Dopłaty 1/ Dopłata do każdego zakupionego biletu indywidualnego i każdej osoby z zakupionego
biletu grupowego w przypadku braku odmiennych, wyraźnych zatrzeżeń, za każdą dodatkową, rozpoczętą
minutę po upływie czasu wskazanego w zakupionym bilecie - 0,25 zł.
§ 8. Bilety bezpłatne i ulgowe.
1. Bilety bezpłatne oraz ulgowe nie są dostępne w każdej ofercie GOTSiR "Nautica".
1) Bilety bezpłatne przysługują:
a) dzieciom do ukończenia 4 roku życia;
b) opiekunom osób niepełnosprawnych;
c) opiekunom grup, 1 osoba do każdej kolejnej rozpoczętej 10-tki uczestników;
d) nauczycielom wychowania fizycznego prowadzącym zajęcia w terminach wynikających z planu lekcji
danej szkoły;
e) uczestnikom zajęć w ramach umów podpisanych przez organizatorów z GOTSiR Nautica.
2) Bilety ulgowe przysługują:
a) dzieciom od ukończenia 4 do ukończenia 7 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek;
b) uczniom, młodzieży szkolnej i studentom do ukończenia 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji
szkolnej/studenckiej;
c) pensjonariuszom stacjonarnych ośrodków opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych.
§ 9. Pozostałe ustalenia
1. Bilet dla uczniów szkół korzystających z pływalni w ramach grupowej
współfinansowanej przez Gminę Gorzyce ("Porozumienie"), - czas 130 minut; -3 zł/osoba;

nauki

pływania

2. Rezerwacje torów/ basenu rekreacyjnego dla firm: wg umowy;
3. Bilet dla uczniów szkół posiadających podpisaną z GOTSiR Nautica umowę na korzystanie
z pływalni w ramach grupowych zajęć pływania w projektach objętych dofinansowaniem zewnętrznym np
projektem "Umiem pływać", czas 130 minut, 6 zł od uczestnika zajęć;
4. Bilet dla uczniów szkół posiadających podpisaną z GOTSiR Nautica umowę na korzystanie
z pływalni w ramach grupowych zajęć pływania w godzinach 7:00-15:00 - wg umowy;
5. Dla pracowników/ dzieci pracowników podmiotów realizujących zadania własne gminy Gorzyce
w zakresie kultury, sportu, rekreacji (na podstawie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie):
1) nauka pływania w szkółce "Nautica": czas - 70 minut ( w tym 45 minut zajęć + 25 minut gratis),kurs
8 wejść w miesiącu kalendarzowym:- 76 zł przy płatności do 25 dnia miesiąca poprzedzającego 1 zajęcia;
2) zajęcia aquaaerobiku: - karnet miesięczny: - 30 zł przy płatności do 25 dnia miesiąca poprzedzającego
1 zajęcia.
§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza sie Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji
"NAUTICA" w Gorzycach.
§ 11. Tracą moc Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr:
1. ORG.0050.196.2019 z 16.10.2019 r.;
2. ORG.0050.19.2019 z 03.01.2019 r.;
3. ORG.0050.2.2018 z 22.11.2018 r.;
4. ORG 0050.787.2018 z 22.10.2018 r.;
5. ORG.0050.762.2018 z 24.08.2018 r.;
6. ORG.0050.653.2018 z 16.02.2018 r.;
7. ORG.0050.631.2018 z 17.01.2018 r.
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§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Gorzyce
Daniel Jakubczyk
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