
SZPZLO Warszawa Targówek, Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych „Muszelka”  
ul. Balkonowa 2, 03 – 329 Warszawa 

tel. (22) 674 10 68 (kasa wew. 21), fax. (22) 674 10 61; www.basen-muszelka.pl 

 www.basen-muszelka.pl, muszelka@basen-muszelka.pl  
 

 

 

CENNIK USŁUG PODSTAWOWYCH  
 

Osoby niepełnosprawne – bilet open. 
Rodzaj biletu Osoby uprawnione do korzystania Cena Opłata za każdą dodatkową minutę 

Niepełnosprawny 

+ Opiekun 

Niepełnosprawni posiadający I grupę 

inwalidztwa wraz z opiekunem 
12 zł nie dotyczy 

Niepełnosprawny 

Niepełnosprawni posiadający II grupę 

inwalidztwa, oraz osoby z widoczną 

niepełnosprawnością, bez opiekuna 

12 zł nie dotyczy 

 

Bilet open – bez limitu minut 
Rodzaj biletu Osoby uprawnione do korzystania Cena Opłata za każdą dodatkową minutę 

Normalny Osoby powyżej 18 roku życia 45 zł nie dotyczy 

Ulgowy 
Dzieci i młodzież ucząca się, 

studenci do 26 roku życia emeryci, renciści 
30 zł nie dotyczy 

 

Bilet przy wykupieniu 45 minut usług- łącznie z suszeniem 

Rodzaj biletu Osoby uprawnione do korzystania Cena za 45 min. 
Opłata za każdą dodatkową 

minutę od osoby 

Normalny Osoby powyżej 18 roku życia 16 zł 0,40 zł 

Ulgowy 
Dzieci i młodzież ucząca się, 

studenci do 26 roku życia emeryci, renciści 
9 zł 0,20 zł 

Rodzinny 1 + 1 
1 osoba powyżej 18 roku życia 

+ 1 osoba do 16 roku życia   

22 zł + 6 zł 

 drugie dziecko*  
0,30 zł 

Rodzinny 

2 + 1 

2 osoby powyżej 18 roku życia 

+ 1 osoba do 16 roku życia  

32 zł + 6 zł  

za drugie dziecko* 
0,30 zł 

 

Bilet przy wykupieniu 75 minut usług- łącznie z suszeniem 

Rodzaj biletu Osoby uprawnione do korzystania Cena za 75 min. 
Opłata za każdą dodatkową 

minutę do od osoby 

Normalny Osoby powyżej 18 roku życia 25 zł 0,40 zł 

Ulgowy 
Dzieci i młodzież ucząca się, 

studenci do 26 roku życia emeryci, renciści 
15 zł 0,20 zł 

Rodzinny 1 + 1 
1 osoba powyżej 18 roku życia 

+ 1 osoba do 16 roku życia  

29 zł + 6 zł 

za drugie dziecko* 
0,30 zł 

Rodzinny 

2 + 1 

2 osoby powyżej 18 roku życia 

+ 1 osoba do 16 roku życia  

49 zł + 6 zł 

za drugie dziecko* 
0,30 zł 

*Trzecie i kolejne dziecko opłata ulgowa według cennika 

Karnet open imienny  wejścia nielimitowane – ważny 30 kolejnych dni od daty zakupu 

Rodzaje karnetu Osoby uprawnione do korzystania Cena 
Opłata za każdą 

dodatkową minutę 

Normalny Osoby powyżej 18 roku życia 200 zł nie dotyczy 

Ulgowy 
Dzieci i młodzież ucząca się, 

studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści 
125 zł nie dotyczy 

 

450 minut  na okaziciela (jednorazowo do 5 osób) ważny w okresie 2 miesięcy 

Rodzaje karnetu Osoby uprawnione do korzystania Cena 
Opłata za każdą 

dodatkową minutę 

Normalny Osoby powyżej 18 roku życia 130 zł 0,30 zł 

Ulgowy 
Dzieci i młodzież ucząca się, 

studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści 
86 zł 0,20 zł 

 

750 minut na okaziciela (jednorazowo do 5 osób) ważny w okresie 2 miesięcy 

Rodzaje karnetu Osoby uprawnione do korzystania Cena 
Opłata za każdą 

dodatkową minutę 

Normalny Osoby powyżej 18 roku życia 170 zł 0,30 zł 

Ulgowy 
Dzieci i młodzież ucząca się, 

studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści 
120 zł                 0,20 zł 

Zagubienie numerka do szatni 20 zł 

Zagubienie czytnika 120 zł 

 

 


