
Bilety

normalny

normalny z Warszawską                 

Kartą Rodziny

ulgowy

ulgowy z Warszawską                        

Kartą Rodziny

dla niepełnosprawnych                                                    

70 min                                          
(40 min  + 30 min na przebranie)

poranny                                                     
(ostatnie wejście godz. 9.20)

weekendowy

rodzinny

rodzinny - dziecko

grupy zorganizowane

Opłata za każdą 

następną minutę

9,90 zł 0,30 zł

6,50 zł 0,20 zł

8,91 zł 0,27 zł

Opis

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                  

od Pn do Pt 6.00-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                                                       

dla osób powyżej 18-tego roku życia nie posiadających ulg.

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                                          

od Pn do Pt 6.00-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                                                            

Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną legitymacją szkolną                        

lub studencką. Emeryci, renciści oraz inwalidzi z ważną 

legitymacją ewentualnie innym dokumentem potwierdzającym 

uprawnienia do zniżki

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                                   

od Pn do Pt 6.00-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                                                

dla osób posiadających kartę warszawiaka                                                      

lub kartę młodego warszawiaka

Cennik Usług Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji                               

Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

4,50 zł 0,15 zł

3,60 zł 0,12 zł

0,30 zł6,50 zł

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                                                     

w  Soboty lub Niedziele  10.00-21.30,                                                 

dla jednej osoby, bez limitu czasowego.

Pływalnia, ul. Jagiellońska 7
Cena za jednostkę podstawową               

40 min

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                                        

od Pn do Pt 6.00-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                                                     

dla grupy min 10 osób z opiekunem.                                                        

Cena dotyczy jednej osoby.

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                                   

od Pn do Pt 6.00-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                                                

dla osób posiadających kartę warszawiaka                                                      

lub kartę młodego warszawiaka

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                                     

od Pn do Pt 6.00-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                                   

1 osba dorosła + max 2 dzieci                                                                           

2 osoby dorosłe + max 3 dzieci

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                                        

od Pn do Pt                                                                                                                               

w godz.  6.00-10.00                    

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                                          

od Pn do Pt 6.00-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                                                             

dla osób  z ważną legitymacją ewentualnie innym dokumentem 

potwierdzającym uprawnienia do zniżki

6,50 zł 0,20 zł

5,85 zł 0,18 zł

25,00 zł open

7,50 zł 0,25 zł



pakiet familjny

instruktorski

Karnety
Minuty do 

wykorzystania

Wartość 

karnetu do 

wykorzystania

Liczba 

dodatko

wych 

wejść

Ważność 

karnetu

normalny        100 zł 374 min 112,20 zł 1 1 m

normalny        200 zł 787 min 236,10 zł 3 3 m

normalny        300 zł         1 200 min 360,00 zł 5 6 m

ulgowy              60 zł 330 min 66,00 zł 1 1 m

ulgowy            120 zł 720 min 144,00 zł 3 3 m

ulgowy            240 zł         1 480 min 296,00 zł 7 6 m

Karnety firmowe 

basen-siłownia

Minuty do 

wykorzystania

Ważność 

karnetu

firmowy         150 zł 600 min 6 m

Bilety

normalny

z Warszawską                                  

Kartą Rodziny

 Karnety
normalny           60 zł

Przeznaczony do korzystania z siłowni                                                              

od Pn do Pt 10.45-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                                                 

dla osób powyżej 18-tego roku życia nie posiadających ulg.

Wartość karnetu do 

wykorzystania

                       4 wejścia 1 mPrzeznaczony do korzystania z siłowni                                                       

od Pn do Pt 10.45-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                                                

dla osób powyżej 18-tego roku życia nie posiadających ulg.

Opis

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                           

od Pn do Pt 6.00-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                                                      

dla osób powyżej 18-tego roku życia nie posiadających ulg.

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                                   

od Pn do Pt 6.00-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                                                          

Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną legitymacją szkolną                        

lub studencką. Emeryci, renciści oraz inwalidzi z ważną 

legitymacją ewentualnie innym dokumentem potwierdzającym 

uprawnienia do zniżki

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                                   

od Pn do Pt 6.00-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                                                           

dla max 3 osób (max. 2 os dorosłe, min 1 dziecko).                              

Siłownia, ul. Jagiellońska 7

Wejście jednorazowe

18,00 zł

16,20 zł

Opis

 Do wykorzystania Ważność karnetu

180,00 zł                               

Przeznaczony do korzystania z pływalni dla osób/podmiotów 

prowadzących indywidyalną naukę pływania dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych (max 2 osoby uczące się)                od Pn do Pt 6.00-

21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30

45,00 zł/1h 0,75 zł

25.50 zł (max 3 osoby)/2h 0,30 zł/osoba

Przeznaczony do korzystania z siłowni                                                           

od Pn do Pt 10.45-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                                                        

dla osób posiadających kartę warszawiaka                          

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                                                               

od Pn do Pt 6.00-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                         

oraz do korzystania z siłowni                                                              

od Pn do Pt 10.45-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                                              

przy zakupie min  10 szt karnetów przez firmę.                  

Opis

Opis



normalny           90 zł

normalny         150 zł

open                200 zł

Karnety firmowe 

basen-siłownia

Minuty do 

wykorzystania

Ważność 

karnetu

firmowy 150 600 min 6 m

Karnety 
Kwota                                            

do wykorzystania

Ważność 

karnetu

open 150 zł Bez limitu 1 miesiąc

Karnety Do wykorzystania
Ważność 

karnetu

Karnet 55+ 180 min 1 miesiąc

Cena karnetu

25,00 zł

                       8 wejść 2 m

                     12 wejść 3 m

Wynajem pływalni                                                                                                                                                        

grupy zorganizowane                                                        

Pływalnia  - wynajem na podstawie umowy *** ul. Jagiellońska 7

opis wynajmu Cena za jednostkę podstawową 1 h

Opis

Opis

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                           

od Pn do Pt 6.00-22.00 oraz Sb-N 10.00-22.00,                                          

oraz do korzystania z siłowni                                                              

od Pn do Pt 10.45-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                                   

Emeryci, renciści  z ważną legitymacją ewentualnie innym 

dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                             

dla jednej osoby                                                                             

od Pn do Pt 6.00-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                                  

oraz do korzystania z siłowni                                                              

od Pn do Pt 10.45-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                     

Przeznaczony do korzystania z siłowni                                                              

od Pn do Pt 10.45-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                                                 

dla osób powyżej 18-tego roku życia nie posiadających ulg.
Bez limitu 2 m

Wartość karnetu do 

wykorzystania

180,00 zł

Dopłata za przekroczenie czasu do karnetów firmowych na siłowni 0,20zł/1min

Basen-Siłownia

Cena karnetu

150,00 zł

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                                                               

od Pn do Pt 6.00-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                         

oraz do korzystania z siłowni                                                              

od Pn do Pt 10.45-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                                              

przy zakupie min  10 szt karnetów przez firmę.                  

Opis

Przeznaczony do korzystania z siłowni                                                       

od Pn do Pt 10.45-21.30 oraz Sb-N 10.00-21.30,                                                

dla osób powyżej 18-tego roku życia nie posiadających ulg.



do 17.00

87,00 zł

do 17.00

153,00 zł

zajęcia sportowo-rekreacyjne cena za karnet 1- miesięczny

nordic walking dla dorosłych 30,00 zł/1 raz w tygodniu

nordic walking dla dorosłych 50,00 zł/2 razy w tygodniu

282,00 zł

 Hala Sportowa -  wynajem na podstawie umowy*** ul. Jagiellońska 7

opis wynajmu Cena za jednostkę podstawową 1 h

zajęcia sporowo-rekreacyjne 185,00 zł

cena za jednostkę podstawową 1 h
opis wynajmu

zajęcia sporowo-rekreacyjne

imprezy 

imprezy 

282,00 zł

zajęcia dla dzieci  (piłka nożna, gry i zabawy) 40,00 zł/3 razy w tygodniu

zajęcia sportowo rekreacyjne                                                                       1 tor 126,00 zł

po 17.00

185,00 zł

cena za karnet 1- miesięczny

zajęcia dla dzieci  (piłka nożna, gry i zabawy) 15,00 zł/1 raz w tygodniu

zajęcia sportowo rekreacyjne                                                                       1 tor 126,00 zł

Wynajem pływalni                                                                                                                                                    

stowarzyszenia kultury fizycznej i organizacjie pozarządowe              

opis wynajmu
cena za jednostkę podstawową 1 h

po 17.00

zajęcia dla dzieci (piłka nożna, gry i zabawy) 30,00 zł/2 razy w tygodniu

Hala sportowa,  ul. Szanajcy 17/19

Wynajem hali sportowej                                                                                                                                  grupy 

zorganizowane

Wynajem hali sportowej                                                                                                                                   

stowarzyszenia kultury fizycznej i organizacjie pozarządowe     

zajęcia sportowo-rekreacyjne

 Hala Sportowa, ul. Jagiellońska 7



TBC dla dorosłych

TBC dla dorosłych

tenis stołowy dla dorosłych i dzieci za godzinę

tenis stołowy dla dorosłych i dzieci za godzinę

tenis stołowy dla dorosłych i dzieci za godzinę

tenis stołowy dla dorosłych i dzieci za godzinę

tenis stołowy dla dorosłych i dzieci za godzinę 110,00zł/5 razy w tyg./osoba

35,00 zł/ 2 razy w tygodniu

do 17.00

157,00 zł

104,66 zł

52,33 zł

imprezy 

Sauna

cena za jednostkę podstawową 1 hopis wynajmu

wejście dla dwóch osób 35,00 zł

358,00 zł

20,00 złwejście dla jednej osoby

Hala sportowa -  wynajem na podstawie umowy*** Szanajcy 17/19

Wynajem hali sportowej                                                                                                                                  grupy 

zorganizowane

cena za jednostkę podstawową 1 hopis wynajmu

239,00 zł

147,00 zł

91,00 zł

358,00 zł

zajęcia sporowo-rekreacyjne - cała hala

zajęcia sporowo-rekreacyjne - sektor główny

zajęcia sporowo-rekreacyjne - sektor boczny

Wynajem hali sportowej                                                                                                                                          

stowarzyszenia kultury fizycznej i organizacjie pozarządowe          

zajęcia sporowo-rekreacyjne - cała hala

zajęcia sporowo-rekreacyjne - sektor główny

zajęcia sporowo-rekreacyjne - sektor boczny

147,00 zł

91,00 zł

cena za jednostkę podstawową 1 h

239,00 zł

po 17.00
opis wynajmu

imprezy 

siatkówka/piłka nożna dla dorosłych 30,00 zł/1 raz w tygodniu  

cena za karnet 1-miesięczny

gimnastyka/nordic walking dla osób 55+ 20,00 zł/1 raz w tygodniu

gimnastyka dla osób 55+ 50,00 zł/3 razy w tygodniu

gimnastyka/nordic walking dla osób 55+

25,00 zł/1 raz w tygodniu

45,00 zł/2 razy w tygodniu

30,00 zł/1 raz w tygodniu/osoba

50,00 zł/2 razy w tygodniu/osoba

70,00 zł/3 razy w tygodniu/osoba

90,00 zł/4 razy w tygodniu/osoba



60 min

60 min

do 17.00

60 min 240,00 zł

60 min

60 min 120,00 zł

60 min

TBC/ pilates dla dorosłych

TBC dla dorosłych

Sala, Kawęczyńska 44

zajęcia sportowo-rekreacyjne cena za karnet 1- miesięczny

zajęcia sportowo - rekreacyjne małe boisko ** 300,00 zł

                          Cena wynajmu                             

po 17.00

400,00 zł

300,00 zł

Wynajem boiska                                                                                                                                                       

stowarzyszenia kultury fizycznej i organizacjie pozarządowe            

do indywidualnego uzgodnienia

w okresie od 15 listopada do 31 marca najemcy przysługuje rabat 30 %

Wynajem boiska na imprezy rekreacyjno-sportowe i inne

Opis wynajmu

zajęcia sportowo - rekreacyjne duże boisko w dni powszednie 

zajęcia sportowo - rekreacyjne duże boisko sobota-niedziela

120,00 zł

zajecia sportowo - rekreacyjne małe boisko w dni powszednie 

zajęcia sportowo - rekreacyjne małe boisko sobota-niedziela

Czas wynajmu

240,00 zł

25,00 zł/1 raz w tygodniu

45,00 zł/2 razy w tygodniu

Czas wynajmuOpis wynajmu

zajęcia sportowo - rekreacyjne duże boisko*

wejście dla trzech osób

* każda następna osoba

45,00 zł

10,00 zł

400,00 zł

Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią -                                                                                                       

wynajem na podstawie umowy, Kawęczyńska 44

Wynajem boiska                                                                                                                                                          

grupy zorganizowane

Cena wynajmu



**małe boisko 62 m x 48 m

Wysokość zniżki: 10 %-wynajem 1 x w tyg 15% - wynajem  2 x w tyg

kaseton, baner podświetlany:

standy, big standy, żagle, fotostandy itp.

grunt do obsługi nośnika reklamowego  (opłata łączna z opłatą za powierzchnię reklamową)

nalepki o wielkości max formatu A4.

plakaty o formacie:

185,00 zł/1m²

150,00 zł/1m²

310,00 zł/1m² 

123,00 zł/1m²

25,00 zł/1szt

12,00 zł/1m²

A4

A3

25,00 zł/1szt

50,00 zł/1szt

A2 74,00 zł/1szt

***wynajem na podstawie umowy- zniżka  przy podpisaniu umowy 6 -miesięcznej, bez mozliwości odwołania.                                                                                                                               

Opłata w całości przed rozpoczęciem zajęć. 

rozdawania ulotek (sampling): min liczba  ulotek - 150 szt.

reklama na stronie internetowej, baner w zależności 

od miejsca na stronie

dzierżawa pod stoiska handlowe (bez mediów, nie dłużej niż 12 godz.):

kompleksowa obsługa techniczna (obsługa nagłośnienia, tablicy wyników, wstawienie stołów 

sędziowskich i krzesełek dla zawodników, dodatkowe sprzątanie (jedna osoba):

realizacje nietypowe (wynajęcie obiektów do realizacji filmów, nietypowe reklamy itp.) 

                   0,35 gr/1ulotka

185,00 zł,209,00 zł,246,00 zł,    370,00 

zł/1m-c

60,00 zł/1m²

60,00 zł/1h

do uzgodnienia

Ponadto oferuje się możliwość wynajęcia pomieszczeń konferencyjnych w obiektach:

Kawęczyńska 44

Jagiellońska 7

123,00 zł/1h

110,00 zł/1h

baner umieszczony wewnątrz obiektu:

baner umieszczony na zewnątrz obiektu:

20% - wynajem 3 x w tyg

Usługi promocyjne (opłaty miesięczne -30 dni)-na podstawie umowy:



Szanajcy 17/19

sala fitnes

sala wielofunkcyjna

74,00 zł/1h

49,00 zł/1h

Ceny  zawierają podatek VAT

sala konferencyjna 1

49,00 zł/1h

86,00 zł/1h

sala konferencyjna 2


