
CENNIK USŁUG KRYTEJ PŁYWALNI

RODZAJ BILETU

Cena poniedziałek - piątek Cena sobota - niedziela

6:00 - 22:00
za pierwszą godzinę

6:00 - 22:00
za pierwszą godzinę

NORMALNY

ULGOWY
Dzieci od 3 lat, młodzież ucząca się 
do 26 roku życia, emeryci, renciści 
i niepełnosprawni za okazaniem legitymacji*

BILET RODZINNY
Dwoje dorosłych + dziecko do 13 lat

każde następne dziecko do 13 lat

BILET RODZINNY
Jeden dorosły + dziecko do 13 lat

każde następne dziecko do 13 lat

GRUPY ZORGANIZOWANE
od 15 osób

11,00 zł/os. 13,00 zł/os.

8,00 zł/os.

20,00 zł

5,00 zł

15,00 zł

5,00 zł

7,00 zł/os.

10,00 zł/os.

23,00 zł

6,00 zł

18,00 zł

6,00 zł

7,00 zł/os.

RODZAJ  USŁUGI
KWOTA 

DO ZAPŁATY

KARNET  ROCZNY
50,00 zł

100,00 zł
150,00 zł

OPŁATA ZA KARNET 20,00 zł

RODZAJ  USŁUGI
6:00 -  15:00

za pierwszą godzinę

WEJŚCIE na pływalnię w okresie ferii 
zimowych w woj. mazowieckim  oraz okresie wakacji dla dzieci 
i młodzieży z Miasta Mława za okazaniem Karty Mławiaka

5,00 zł / os.

55,00 zł
115,00 zł
180,00 zł

ŚRODKI 
DO WYKORZYSTANIA

BILET OPIEKUNA 

KARNET 
INSTRUKTORSKI **

350,00 zł / miesięcznie

Bilet bezpłatny na czas 15 min. na dostarczenie i odbiór dziecka z zajęć
(po tym czasie opłata zgodna z cennikiem)

   - osoby, która w orzeczeniu o inwalidztwie ma przyznaną stałą opiekę drugiej osoby.
** regulamin biletu instruktorskiego dostępny w kasie krytej pływalni. Dla pracowników MOSiR obowiązuje 

zniżka 20%.

2. dla członków Karty Dużej Rodziny z terenu Miasta Mława obowiązuje zniżka 50% na korzystanie z pływalni 
i obiektów MOSiR.

3. weteran i weteran poszkodowany – zgodnie z Ustawą o weteranach – wejście nieodpłatne. Dokumentem 
potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień jest legitymacja weterana lub weterana 
poszkodowanego.

4. Pracownicy służb mundurowych (Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, Komendy Powiatowej Policji 
w Mławie, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie) – wejście nieodpłatne.

5. Za okazaniem Karty Mławiaka - zniżka 10%.

   - osoby niepełnosprawnej I grupy inwalidzkiej;

1. dla Honorowych Dawców Krwi obowiązuje zniżka 15% od ceny biletu normalnego.

* w cenę biletu dla osoby niepełnosprawnej wliczone jest wejście opiekuna:

Dopłata 
za każdą 
następną 

minutę

Dopłata 
za każdą 
następną 

minutę

0,25 zł

0,16 zł

0,50 zł

0,11 zł

0,30 zł

0,11 zł

0,15 zł

0,30 zł

0,18 zł

0,55 zł

0,13 zł

0,40 zł

0,13 zł

0,15 zł


