
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie

CENNIK USŁUG obowiązujący od 1 marca 2022

BASEN
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CENY BILETÓW

1. DZIECI DO LAT 4                                                         BEZPŁATNIE

2. OSOBY PO 70 ROKU ŻYCIA BEZPŁATNIE

3. WETERAN I WETERAN POSZKODOWANY BEZPŁATNIE

4. BILET NORMALNY  –  1 h (pozostałe dni i godziny) 9,00 zł

5.
BILET NORMALNY  –  1 h w godzinach od 6:30 do 14:00
(od poniedziałku do piątku)

6,00 zł

6. BILET ULGOWY  –  1 h (pozostałe dni i godziny) 6,00 zł

7.
BILET ULGOWY  –  1 h w godzinach od 6:30 do 14:00
(od poniedziałku do piątku)

4,00 zł

8.
BILET OPIEKUN
(uprawnia do skorzystania z szatni pływalni w celu udzielenia pomocy w przebraniu)

BEZPŁATNIE
15 minut

9.
KARNET NORMALNY  – 10 h *
(w przypadku  pierwszego zakupu karnetu dolicza się koszt karty)

70,00 zł

10. KARNET ULGOWY  – 10 h *                                                                                                                 
(w przypadku  pierwszego zakupu karnetu dolicza się koszt karty)

40,00 zł

11. KARTA NA BASEN (przy pierwszym zakupie karnetu) 10,00 zł

12. WYNAJĘCIE TORU  –  1 h     70,00 zł

13. WYNAJĘCIE BRODZIKA  – 1 h 70,00 zł

14.
BILET INSTRUKTORSKI – 1 h 
(osoby posiadające uprawnienia instruktorskie nauki pływania, prowadzące działalność gospodarczą, 
za zgodą administratora obiektu)  

15,00 zł

BILET RODZINNY ( sobota, niedziela i święta)

1. RODZIC Z JEDNYM DZIECKIEM (do 18 r.ż.)  – 1 h 12,00 zł

2. RODZIC Z DWÓJKĄ DZIECI (do 18 r.ż.)  – 1 h 18,00 zł

3. OBOJE RODZICÓW Z JEDNYM DZIECKIEM ( do 18 r.ż.)  – 1 h 18,00 zł

4. OBOJE RODZICÓW Z DWÓJKĄ DZIECI (do 18 r.ż.)  – 1 h 24,00 zł

NASZA DUŻA RODZINA

1. BILET NORMALNY NDR  –  1 h                                                       4,50 zł

2.
BILET NORMALNY NDR  – 1 h w godzinach od 6:30 do 14:00
(od poniedziałku do piątku)                                                      

3,00 zł

BASEN "AKCJA  LATO i  ZIMA"

WYSZCZEGÓLNIENIE CENA BILETÓW

1.
BASEN –  w okresie wakacji, ferii zimowych od godz. 8:00 do 14:00 (zakup   
ostatniego biletu do godz. 13:00) dotyczy dzieci i młodzieży do 18 roku życia z 
terenu miasta Myszkowa – 1 h 

2,00 zł

*  zasady  korzystania  z  karnetu  określone  są  w  Regulaminie  korzystania  z  Krytej  Pływalni  

MOSiR Myszków.



KWOTY DOPŁAT DO BILETÓW WSTĘPU NA BASEN

CZAS DOPŁATA DO BILETU

ULGOWEGO
do 14:00

ULGOWEGO
po 14:00

NORMALNEGO
do 14:00

NORMALNEGO
po 14:00

INSTRUKTOR
          

NDR PROMOCJA

10 min 0,65 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 2,50 zł 0,75 zł 0,35 zł

20 min 1,35 zł 2,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 5,00 zł 1,50 zł 0,65 zł

30 min 2,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 4,50 zł 7,50 zł 2,25 zł 1,00 zł

40 min 2,65 zł 4,00 zł 4,00 zł 6,00 zł 10,00 zł 3,00 zł 1,35 zł

50 min 3,35 zł 5,00 zł 5,00 zł 7,50 zł 12,50 zł 3,75 zł 1,70 zł

60 min 4,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 9,00 zł 15,00 zł 4,50 zł 2,00 zł

                                                                                                                      
Objaśnienia:
 dzieci  do lat  4  korzystają  z  basenu bezpłatnie  za  okazaniem dokumentu potwierdzającego  wiek

dziecka (decyduje rok urodzenia dziecka) wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej; opiekun dziecka
płaci za pobyt na pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem,

 osoby  powyżej  70  roku  życia  korzystają  z  basenu  bezpłatnie  za  okazaniem  dokumentu
potwierdzającego wiek  (decyduje rok urodzenia),

 weteran i weteran poszkodowany korzystają z basenu bezpłatnie za okazaniem legitymacji weterana
lub weterana poszkodowanego,

 uczniowie szkół podstawowych z Myszkowa w ramach lekcji w-f korzystają z basenu bezpłatnie  
w godzinach 8.00 – 13.00,

 bilet ulgowy/karnet ulgowy przysługuje:
➢ dzieciom od 4 roku życia do 18 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek

(decyduje rok urodzenia),
➢ studentom do  26  roku  życia  za  okazaniem ważnej  legitymacji  studenckiej  (decyduje  rok

urodzenia),
➢ osobom  niepełnosprawnym  z  orzeczonym  znacznym  lub  równoważnym  stopniem

niepełnosprawności  określonym  w  ustawie  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. za okazaniem  dokumentu
potwierdzającego  stopień  niepełnosprawności;  pełnoletni  opiekun  osoby  niepełnosprawnej
uprawniony jest do wejścia na basen bezpłatnie,

➢ osobom powyżej 60 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek (decyduje
rok urodzenia).

 bilet NASZA DUŻA RODZINA przysługuje:
➢ osobom  za  okazaniem  lokalnej  karty  Nasza  Duża  Rodzina  wraz  z  dokumentem

potwierdzającym tożsamość,
 osoby wykupujące „Bilet instruktorski” za możliwość prowadzenia nauki pływania zobowiązane są

wcześniej  zapoznać  się  z  warunkami  oraz  wypełnić  stosowane  oświadczenie.  Bilet  uprawnia  do
prowadzenia zajęć nauki pływania i maksymalna ilość osób przypadająca na jednego instruktora nie
może przekroczyć:

➢ 4 osób w godzinach od 6:30 – 17:00 od poniedziałku do piątku
➢ 2 osób w godzinach od 17:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku
➢ 4 osób w pozostałych godzinach oraz w soboty, niedziele i święta

       Osoba wchodząca na indywidualną naukę pływania zakupuje bilet zgodnie z obowiązującym
       cennikiem                                                                
 osoby uczestniczące w zorganizowanych naukach pływania na wynajętym torze/brodziku nie płacą

biletu wstępu na basen
 pieniądze za wejścia niewykorzystane w okresie  ważności karnetu nie podlegają zwrotowi.
 bilet opiekun uprawnia jedynie do skorzystania z szatni pływalni, nie daje dostępu do szafki, jego

celem jest udzielenie pomocy osobie wymagającej opieki (np. dziecku lub osobie niepełnosprawnej)
w przebraniu, przed lub po skorzystaniu z usług pływalni. Bilet opiekun ma limit czasowy 15 minut 
i nie uprawnia do wejścia na halę basenową. W przypadku przekroczenia 15-tej minuty, cena biletu
wynosi 9,00 zł.

                                                                                                       



SIŁOWNIA
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CENY BILETÓW

1. BILET NORMALNY 9,00 zł

2. BILET ULGOWY 7,50 zł

3. BILET INSTRUKTORSKI – 1 h
(osoby posiadające uprawnienia instruktorskie, prowadzące działalność gospodarczą, za zgodą 
administratora obiektu)

15,00 zł

KARNETY

1. NORMALNY      miesięczny    90,00 zł

2. ULGOWY           miesięczny    75,00 zł

3. NORMALNY    3 miesięczny                                                                                             240,00 zł

4. ULGOWY         3 miesięczny    210,00 zł

5. NORMALNY    6 miesięczny    450,00 zł

6. ULGOWY         6 miesięczny    390,00 zł

7. NORMALNY  12 miesięczny    840,00 zł

8. ULGOWY       12 miesięczny    720,00 zł

NASZA DUŻA RODZINA

1. BILET NORMALNY NDR 4,50 zł

Objaśnienia:

 bilet ulgowy/karnet ulgowy przysługuje:
➢ młodzieży  w  wieku  od  14  roku  życia  do  18  roku  życia  za  okazaniem  dokumentu

potwierdzającego wiek, (decyduje rok urodzenia i zgoda rodziców),
➢ studentom do  26  roku  życia  za  okazaniem ważnej  legitymacji  studenckiej  (decyduje  rok

urodzenia),
➢ osobom  niepełnosprawnym  z  orzeczonym  znacznym  lub  równoważnym  stopniem

niepełnosprawności  określonym  w  ustawie  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. za okazaniem  dokumentu
potwierdzającego  stopień  niepełnosprawności;  pełnoletni  opiekun  osoby  niepełnosprawnej
uprawniony jest do wejścia na siłownię bezpłatnie,

➢ osobom powyżej 60 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek (decyduje
rok urodzenia).

 osoby  wykupujące  „Bilet  instruktorski”  za  możliwość  prowadzenia  treningów  zobowiązane  są
wcześniej zapoznać się z warunkami oraz wypełnić stosowane oświadczenie.

 bilet NASZA DUŻA RODZINA przysługuje:
➢ osobom  za  okazaniem  lokalnej  karty  Nasza  Duża  Rodzina  wraz  z  dokumentem

potwierdzającym tożsamość,
 pieniądze za wejścia niewykorzystane w okresie  ważności karnetu nie podlegają zwrotowi.

                                                  

                                                                                                

    

        



SALA GIMNASTYCZNA/SALKI WIELOFUNKCYJNE
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CENY BILETÓW

1. SALA GIMNASTYCZNA – 1 h 35,00 zł

2. SALKA WIELOFUNKCYJNA nr 1 – 1 h 25,00 zł

3. SALKA WIELOFUNKCYJNA nr 2 – 1 h (salka bokserska) 25,00 zł

4. SALKA WIELOFUNKCYJNA nr 3  – 1 h (siłownia crossfit) 35,00 zł

ŚCIANKA WSPINACZKOWA
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CENY BILETÓW

1. DZIECI DO LAT 10 BEZPŁATNIE

2. DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU OD 10 DO 18 LAT 3,50 zł

3. OSOBY POWYŻEJ 18 LAT                                                                                                               7,00 zł

NASZA DUŻA RODZINA

1. BILET NDR       3,50 zł       

TENIS STOŁOWY
Lp.     WYSZCZEGÓLNIENIE CENY BILETÓW

1. STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO  – 1 h 6,00 zł

NASZA DUŻA RODZINA

1. STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO NDR  – 1 h 3,00 zł

SAUNA
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CENY BILETÓW

1. BILET  – 1 h  (1 osoba) w każdą środę od 15:00 do 21:00 18,00 zł

2. REZERWACJA GRUPA – 1 h  (maksymalnie 8 osób za wyjątkiem środy) 65,00 zł

NASZA DUŻA RODZINA

1. BILET NDR – 1 h                                              9,00 zł

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ Z TERENU GMINY MYSZKÓW
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CENY BILETÓW

1. BASEN: TOR/BRODZIK – (stowarzyszenia i kluby sportowe  z terenu Gminy Myszków) 70,00 zł

2. BASEN: TOR/BRODZIK – (stowarzyszenia i kluby sportowe z terenu Gminy Myszków 
nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające aktualną licencję klubową Polskich Związków
Sportowych spełniających wymagania dla sportu kwalifikowanego: zawodnicy biorą udział w 
zawodach organizowanych przez dany związek sportowy, a trenerzy posiadają ważne licencje danego
związku sportowego)*

35,00 zł

3. SALA GIMNASTYCZNA (stowarzyszenia i kluby sportowe z terenu Gminy Myszków 
nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające aktualną licencję klubową Polskiego Związku 
Sportowego)

18,00 zł

4. SALKA WIELOFUNKCYJNA nr 1,2 (stowarzyszenia i kluby sportowe z terenu Gminy Myszków 
nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające aktualną licencję klubową Polskiego Związku 
Sportowego)

12,50 zł
                    

5. SALKA WIELOFUNKCYJNA nr 3  – 1 h (stowarzyszenia i kluby sportowe z terenu Gminy 
Myszków nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające aktualną licencję klubową Polskiego
Związku Sportowego)

18,00 zł

   * zakup pojedynczego ulgowego biletu na basen przez stowarzyszenie/klub wymaga pisemnego 
oświadczenia, że stowarzyszenie/klub spełnia wymagania dla sportu kwalifikowanego; w przypadku 
zawierania umowy najmu toru lub brodzika na basenie przez stowarzyszenie/klub w cenie ulgowej 
konieczne jest pisemne oświadczenie, że stowarzyszenie/klub spełnia wymagania dla sportu 
kwalifikowanego a w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy  stowarzyszenie/klub przedkłada 
dokumenty potwierdzające ilość startów w zawodach organizowanych przez dany związek sportowy w 
trakcie obowiązywania umowy, odpisy licencji trenerskich/instruktorskich danego związku sportowego , 
pod rygorem naliczenia opłat za  cały czas obowiązywania umowy według stawek bez ulgi.



POZOSTAŁE INFORMACJE
Wstęp  do  SALI  GIMNASTYCZNEJ,  SIŁOWNI,  SAL  WIELOFUNKCYJNYCH,  SAUNY,  będzie
możliwy jedynie za okazaniem biletu wstępu lub karnetu (na dany obowiązujący okres) w kasie obsługi klienta
lub instruktorów sportu, jak również pobranie kluczyka do szatni lub szafki.
Rezerwacji na obiekty tj. sala gimnastyczna, sauna, sale wielofunkcyjne, stół tenisa stołowego, można dokonać
wyłącznie osobiście w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie wykupując wcześniej bilet
na daną usługę. 
MOSiR  Myszków  honoruje  ulgi  wynikające  bezpośrednio  z  przepisów  prawnych,  na  warunkach  w  nich
przewidzianych.
                                 

POZOSTAŁE USŁUGI
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA 

1. ZA ZGUNIENIE LUB USZKODZENIE TRNASPONDERA  BASENOWEGO 25,00 zł

2. ZA ZGUBIENIE KLUCZYKA  DO  SZAFEK 25,00 zł

3. WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU SPORTOWEGO DO PROWADZENIA ZAJĘĆ NA OBIEKCIE              25,00 zł

USŁUGI PROMOCYJNE (OPŁATY MIESIĘCZNE) NA PODSTAWIE UMOWY
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA

1. REKLAMA ZEWNĘTRZNA
(max. wielkość 250 cm x 130 cm)

60,00 zł

2. REKLAMA WEWNĘTRZNA W HALI SPORTOWEJ                             
(max. wielkość 250 cm x 130 cm)

60,00 zł

3. REKLAMA WEWNĘTRZNA NA TRYBUNIE KRYTEJ PŁYWALNI   
(max. wielkość 280 cm x 550 cm)

100,00 zł

4. REKLAMA WEWNĘTRZNA NA KRYTEJ PŁYWALNI                       
(max. wielkość  250 cm x 130 cm)

60,00 zł

5. REKLAMA WEWNĘTRZNA W SIŁOWNI                                             
(max. wielkość 100 cm x   70 cm)

60,00 zł

6. REKLAMA NA STRONIE INTERNETOWEJ (pozycja 4 aktualności 1 miesiąc) 100,00 zł

WYNAJEM POWIERZCHNI (OPŁATY MIESIĘCZNE)
NA PODSTAWIE UMOWY

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA

1. TEREN NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU 18,00 zł/m2 *

2. POWIERZCHNIA WEWNĄTRZ BUDYNKU                                                                                              23,00 zł/m2  **

3. LOKAL UŻYTKOWY  NR 1 25,00 zł/m²

4. LOKAL UŻYTKOWY  NR 2 25,00 zł/m²

5. GARAŻ BLASZAK 6,00 zł/m²

6. MAGAZYN NA SPRZĘT SPORTOWY 6,00 zł/m²

STADION MIEJSKI
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CENY

BILETÓW

1. WYNAJEM SZATNI MAŁEJ  – 1 h 240,00 zł

2. WYNAJEM SZATNI DUŻEJ  – 1 h 300,00 zł

3. WYNAJEM SZATNI MAŁEJ  – 1 h (stowarzyszenia i kluby sportowe z terenu Gminy Myszków 
nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające aktualną licencję klubową Polskiego Związku 
Sportowego)

BEZPŁATNIE

4. WYNAJEM SZATNI DUŻEJ  – 1 h (stowarzyszenia i kluby sportowe z terenu Gminy Myszków 
nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające aktualną licencję klubową Polskiego Związku 
Sportowego)

BEZPŁATNIE

  Ceny zawierają obowiązujący podatek VAT
*      W przypadku wynajmu na czas krótszy niż jeden miesiąc stawka czynszu za jeden dzień wynosi    
        30 % ceny

**    Nie dotyczy najmu powierzchni pod automaty 


