
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2022 z dnia 26 stycznia 2022r.

Bilety

normalny

normalny z Kartą 
Warszawiaka

ulgowy

ulgowy z Kartą Młodego 
Warszawiaka

dla niepełnosprawnych                                                    
90 min                                          
(60 min  + 30 min na przebranie)

poranny                                                     
(ostatnie wejście godz. 9.00)

grupy zorganizowane

pakiet rodzinny

instruktorski

dla weteranów

wejście dla rodzica 
(10min)

Karnety Do wykorzystania Ważność 
karnetu

normalny open 100 zł 5 wejść 30 dni

ulgowy open 70 zł 5 wejść 30 dni

Bilety

normalny

normalny z Kartą 
Warszawiaka

 Karnety  Do wykorzystania
Ważność 
karnetu

siłownia Bez limitu 30 dni

cennik obowiązuje od 01.02.2022r.

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                           100 zł

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                                                                                        
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

70 zł

Cena karnetu

Przeznaczony do korzystania z pływalni dla osób/podmiotów 
prowadzących indywidyalną naukę pływania dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych (max 2 osoby uczące się)
45,00 zł/1h 0,75 zł

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                                                                                              
dla weteranów i weteranów poszkodowanych po okazaniu 

legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego, która jest 
ważna wraz z dowodem tożsamości.

bezpłatnie

Przeznaczony dla rodzica/opiekuna odprowadzającego dziecko 
do ukończonego 8 r.ż. na zajęcia grupowe zorganizowane 

(dziecko, które ukończyło 8 r.ż. udaje się na zajęcia 
samodzielnie)

bezpłatnie 0,30 zł

120,00 zł

Opis Wejście jednorazowe

Cennik Usług Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji                               
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Opis Cena za jednostkę podstawową               
60 min

Opłata za każdą 
następną minutę

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                                                                                                      
Dzieci i młodzieży do 26 lat z ważną legitymacją szkolną                        
lub studencką. Emeryci, renciści oraz inwalidzi z ważną 

legitymacją ewentualnie innym dokumentem potwierdzającym 
uprawnienia do zniżki

12,00 zł 0,20 zł

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                                                                                 
dla osób posiadających Kartę Młodego Warszawiaka

9,60 zł 0,16 zł

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                  17,00 zł 0,28 zł

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                                                                                   
dla osób posiadających Kartę Warszawiaka

13,60 zł 0,23 zł

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                                                                                                       
dla osób  z ważną legitymacją ewentualnie innym dokumentem 

potwierdzającym uprawnienia do zniżki
12,00 zł 0,20 zł

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny 
od Pn do Pt  w godz.  9:00-10:00                    

14,00 zł 0,23 zł

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny,                                                     
dla grupy min 10 osób z opiekunem.                                                        

Cena dotyczy jednej osoby.

Opis

Przeznaczony do korzystania z siłowni                                                                                                              
dla osób posiadających Kartę Warszawiaka                          

16,00 zł

Opis Cena karnetu

Przeznaczony do korzystania z siłowni                                                                                                                                

Siłownia, ul. Jagiellońska 7

Pływalnia, ul. Jagiellońska 7

Przeznaczony do korzystania z siłowni                                                              20,00 zł

10,00 zł 0,17 zł

Przeznaczony do korzystania z pływalni i sauny                                                                                                                         
dla max 3 osób (max. 2 os dorosłe, min 1 dziecko).                              37,00 zł/1h 0,28 zł/osoba



Karnety  Do wykorzystania
Ważność 
karnetu

open pływalnia + siłownia Bez limitu 30 dni

open pływalnia + siłownia 
+ komnata

Bez limitu 30 dni

open pływalnia + komnata Bez limitu 30 dni

Pn - Pt 8:00 - 16:00

normalny 15,00 zł

ulgowy 10,00 zł

grupowy

do 17:00
100,00 zł

do 17:00
160,00 złzajęcia sportowo - rekreacyjne 200,00 zł

imprezy 300,00 zł

opis wynajmu
cena za jednostkę podstawową 1 h

po 17:00
zajęcia sportowo - rekreacyjne                                                                       1 tor 160,00 zł

Wynajem hali sportowej 
stowarzyszenia kultury fizycznej i organizacje pozarządowe     

opis wynajmu
cena za jednostkę podstawową 1 h

po 17:00

zajęcia sportowo - rekreacyjne 200,00 zł
imprezy 300,00 zł

Wynajem hali sportowej
 grupy zorganizowane

160,00 zł

Wynajem pływalni                                                                                                                                                        
grupy zorganizowane                                                        

opis wynajmu Cena za jednostkę podstawową 1 h

Cena za jednostkę podstawową  45 min

18,00 zł

12,00 zł

Pn - Pt 16:00 - 21:00, Sob - Nd

100,00 zł

Komnata solna

Opis Cena karnetu

Przeznaczony do korzystania z pływalni, sauny i siłowni.                                                                                                                                             180,00 zł

opis wynajmu Cena za jednostkę podstawową 1 h

czas techniczny 20 min.

Pływalnia  - wynajem na podstawie umowy ul. Jagiellońska 7

 Hala Sportowa -  wynajem na podstawie umowy ul. Jagiellońska 7

OPEN, ul. Jagiellońska 7

zajęcia sportowo - rekreacyjne                                                                       1 tor

Przy pierwszym zakupie karnetu obowiązuje zakup e-karty.

Wejścia do komnaty są o pełnych godzinach, ostatnie wejście do komnaty solnej jest o godz. 21:00.        OBOWIĄZUJĄ ZAPISY.

Przeznaczony do korzystania z pływalni, sauny, siłowni i 
komnaty solnej                                                                                             

(komnata solna na 45 min. po uprzedniej rezerwacji)
250,00 zł

Przeznaczony do korzystania z pływalni, sauny i komnaty solnej 
(komnata solna na 45 min. po uprzedniej rezerwacji) 200,00 zł

Przeznaczony do korzystania z komnaty solnej 
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. 

Bilety Opis

Przeznaczony do korzystania z komnaty solnej                                                                                                    

Przeznaczony do korzystania z komnaty solnej 
(max. 8 osób) Dotyczy rezerwacji całej komnaty

Wynajem pływalni                                                                                                                                                    
stowarzyszenia kultury fizycznej i organizacje pozarządowe              

czas techniczny 20 min.



tenis stołowy dla dorosłych i dzieci za godzinę
tenis stołowy dla dorosłych i dzieci za godzinę

50,00 zł / 2 razy w tygodniu

do 17:00
165,00 zł
135,00 zł
65,00 zł

Czas wynajmu

60 min

60 min

do 17:00

60 min 300,00 zł

60 min

60 min 150,00 zł

60 min

Każdy rabat liczony jest od ceny podstawowej. Zniżki wynikające z cennika nie łączą się.

zajęcia sportowo - rekreacyjne duże boisko sobota-niedziela 300,00 zł

Wynajem boiska                                                                                                                                                       
stowarzyszenia kultury fizycznej i organizacjie pozarządowe            

Opis wynajmu
po 17:00

zajęcia sportowo - rekreacyjne duże boisko 400,00 zł

zajęcia sportowo - rekreacyjne małe boisko 300,00 zł

zajęcia sportowo-rekreacyjne - cała hala 260,00 zł
zajęcia sportowo-rekreacyjne - sektor główny 160,00 zł
zajęcia sportowo-rekreacyjne - sektor boczny 100,00 zł
imprezy 370,00 zł

Czas wynajmu
                          Cena wynajmu                             

siatkówka / piłka nożna dla dorosłych 50,00 zł / 1 raz w tygodniu  
40,00 zł / 1 raz w tygodniu
60,00 zł / 2 razy w tygodniu

300,00 zł

zajęcia sportowo - rekreacyjne małe boisko sobota-niedziela 150,00 zł

TBC/ pilates dla dorosłych
TBC/ pilates dla dorosłych

zajęcia sportowo - rekreacyjne duże boisko w dni powszednie 400,00 zł

do indywidualnego uzgodnienia

zajęcia sportowo-rekreacyjne cena za karnet 1- miesięczny

40,00 zł / 1 raz w tygodniu
60,00 zł / 2 razy w tygodniu

zajęcia sportowo-rekreacyjne - cała hala 260,00 zł
zajęcia sportowo-rekreacyjne - sektor główny 160,00 zł

Wynajem hali sportowej 
grupy zorganizowane

opis wynajmu cena za jednostkę podstawową 1 h

Wynajem hali sportowej
 stowarzyszenia kultury fizycznej i organizacje pozarządowe          

opis wynajmu
cena za jednostkę podstawową 1 h

po 17:00

zajęcia sportowo-rekreacyjne - sektor boczny 100,00 zł
imprezy 370,00 zł

Wynajem boiska na imprezy rekreacyjno-sportowe i inne

Wynajem boiska                                                                                                                                                          
grupy zorganizowane

Opis wynajmu Cena wynajmu

zajecia sportowo - rekreacyjne małe boisko w dni powszednie 

50,00 zł / 8 wejść / osoba

TBC dla dorosłych / ZUMBA
TBC dla dorosłych / ZUMBA

gimnastyka / nordic walking dla osób 55+
gimnastyka / nordic walking dla osób 55+ 70,00 zł / 3 razy w tygodniu

gimnastyka / nordic walking dla osób 55+ 30,00 zł / 1 raz w tygodniu

30,00 zł / 4 wejścia / osoba

zajęcia dla dzieci (piłka nożna, gry i zabawy) 40,00 zł / 2 razy w tygodniu
zajęcia dla dzieci  (piłka nożna, gry i zabawy) 60,00 zł / 3 razy w tygodniu

zajęcia sportowo - rekreacyjne cena za karnet 1- miesięczny

zajęcia dla dzieci  (piłka nożna, gry i zabawy) 20,00 zł / 1 raz w tygodniu

Sala, Kawęczyńska 44

Hala sportowa,  ul. Szanajcy 17/19

Hala sportowa -  wynajem na podstawie umowy Szanajcy 17/19

Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią -  wynajem na podstawie umowy, Kawęczyńska 44



Szanajcy 17/19

Zakup e-karty 10 zł

Ceny  zawierają podatek VAT

sala fitness 80,00 zł / 1h

ekspozycja ulotek - min 150 szt.                    1,00 zł / 1ulotka

Usługi promocyjne (opłaty miesięczne -30 dni)-na podstawie umowy dla podmiotów współpracujących z 
DOSiR:

sala konferencyjna 90,00 zł / 1h

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

Ponadto oferuje się możliwość wynajęcia pomieszczeń konferencyjnych w obiektach:

Kawęczyńska 44 150,00 zł / 1h

standy, big standy, żagle, fotostandy itp. 123,00 zł / 1m²

Jagiellońska 7 110,00 zł / 1h

banery, plakaty 150,00 zł / 1m²

Opłaty dodatkowe

Za wydanie duplikatu karnetu 20 zł
Za zgubienie paska / kluczyka do szafki 50 zł


