
Centre Aquasfera 

#water  sports
and Recreation Centre 
Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA 

Cash-desk: 89 535 96 22, 89 535 23 96

Water Sports and Recreation Centre

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 69b

Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA



regulamin

WCRS „Aquasfera”

GALERIA WARMIŃSKA
basen bez limitu czasowego

poniedziałek-piątek 

30 minut dziennie

CRS „Ukiel”

(ul. Kapitańska 

lub ul. Olimpijska 

lub ul. Sielska)

do wyboru jedna usługa z:

rower turystyczny, nartorolki, 

łyżworolki, zestawy gier, 

nordic walking, narty biegowe, 

kajaki 1 i 2 osobowe, 

rowery wodne, deska z żaglem

 60 minut dziennie

korzystanie z lodowiska 

(bez wypożyczenia łyżew)
 45 minut dziennie
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ul. Mariańska

ul. Głowackiego

basen

CRS „Ukiel”

HWS „Urania”

ul. Jeziołowicza

1.  KARTA OLSZTYN SPORT – karta normalna lub ulgowa 

umożliwiająca korzystanie z określonych usług proponowanych 

w następujących obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Olsztynie:

weekendy 

60 minut dziennie

 45 minut dziennie

 45 minut dziennie

poniedziałek-piątek 

30 minut dziennie

weekendy 

60 minut dziennie

4. Przed skorzystaniem z karty Właściciel zobowiązany 

jest okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

*Karta ulgowa  przysługuje osobom: od 4 roku życia oraz 

uczniom/studentom do 25 lat, powyżej 60 lat, niepełnosprawnym 

(znaczny stopień) za okazaniem odpowiedniego dokumentu. 

WCRS „Aquasfera” GALERIA WARMIŃSKA:  dzieci do lat 12  tylko 

pod opieką osób pełnoletnich, Basen ul. Głowackiego, 

Basen ul. Mariańska: dzieci do lat 7 tylko pod opieką osób 

pełnoletnich,CRS „Ukiel”:  sprzęt pływający: od 16 roku życia za 

okazaniem karty pływackiej.

Cena kart: karta normalna 129 zł, karta ulgowa 119 zł*

2. Każda karta posiada indywidualny numer konieczny 

do identyfikacji jej Właściciela.

3.  Kartą może posługiwać się wyłącznie jej Właściciel.

9.  Nie ma możliwości przedłużenia daty ważności oraz wymiany 

karty na gotówkę.

5.  Każda z usług ma określony limit czasu (nie dotyczy 

Aquasfery).Po przekroczeniu tego czasu Właściciel karty 

dopłaca gotówką w danej kasie zgodnie z obowiązującym 

cennikiem.

6.  Właściciel karty może korzystać z usług w danym obiekcie raz 

dziennie. 

7.  Datę aktywacji karty Właściciel określa w dniu zakupu.

 

10.  Na lodowiskach: przy ul. Jeziołowicza oraz HWS „Urania” 

Właściciel karty dodatkowo zobowiązany jest okazać specjalne 

zaświadczenie (wydawane  przy zakupie karty) potwierdzające 

termin jej ważności.

8.  Karta od momentu aktywacji ważna jest 30 dni. Po upływie 

tego czasu może być wielokrotnie doładowana.

15.  Po dokonaniu ponownej opłaty w wysokości 20 zł Właściciel 

otrzyma nową kartę z datą ważności  z poprzedniej karty.

16.  Właściciel karty zobowiązany jest do przestrzegania 

regulaminów obowiązujących w obiektach OSiR.

17.  Karta ważna jest w czasie obowiązywania akcji promocyjnej.

18.  Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „OLSZTYN 

SPORT” jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, ul. Żołnierska 

13a, 10-558 Olsztyn, telefon do sekretariatu: 89-527-74-02. 

13.  Jednorazowa i bezzwrotna opłata za wydanie karty 

wynosi 20zł.

11.  Miejsca zakupu karty: Wodne Centrum Rekreacyjno-

Sportowe „Aquasfera” GALERIA WARMIŃSKA, basen 

ul. Głowackiego, Centrum Rekreacyjno - Sportowe „Ukiel”.

12.  Właściciel karty może korzystać z usług obiektów Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Olsztynie w godzinach otwarcia obiektów 

oraz po wcześniejszym zapoznaniu z grafikami basenów 

i upewnieniu się o dostępności danych usług.

14.  W przypadku utraty karty należy zgłosić się do kasy, pokazać 

dowód zakupu (paragon/faktura) wraz z zaświadczeniem.

It includes a recreational pool of different shapes, 

an artificial river, loungers, underwater massages, 

power showers, water cascades, and three whirlpools.

It also offers three warming saunas: dry, wet, and 

infrared; a sunny little meadow, showers of impressions, 

as well as a refreshing ice well.In this section, there are 

also attractions for the youngest: a paddling pool for 

children, two 120-meter spiral slides and various 

accessories for games and plays for the whole family

recreation section

It includes an Olympic swimming pool (50 m x 25 m), 

which is one of the most modern in Europe, a warm-up 

swimming pool (25 m x 8,5 m), and the audience seating 

area for more than 1,600 people.

The Olympic swimming pool is equipped with a movable 

platform which, depending on the needs, divides the pool 

into two smaller ones.

A special attraction and convenience are two movable 

pool bottoms with the size of 25 m x 10 m, allowing to 

change its depth.

sports section

prices

regular ticket (6:00-8:00)

monday - friday

PLN 10,00

regular ticket (8:00-21:45) PLN 15,00

reduced ticket (6:00-8:00) PLN 8,00

reduced ticket (8:00-21:45) PLN 12,00

regular all-day ticket PLN 20,00

reduced all-day ticket PLN 18,00

regular ticket (6:00-8:00)

weekend and holidays

PLN 12,00

regular ticket (8:00-21:45) PLN 18,00

reduced ticket (6:00-8:00) PLN 10,00

reduced ticket (8:00-21:45) PLN 14,00

regular all-day ticket PLN 25,00

reduced all-day ticket PLN 20,00

Reduced ticked: young people from 4 to 25, people over 

60, severely disabled people. In addition, we offer: 

swimming lessons, water polo, and kayaks

THE TICKET PRICE INCLUDES: swimming pools, sauna, 

aqua animations. FREE ENTRANCE - children under 4, 

pregnant women, a person on their birthday.

Min. 1 adult and a child under 12
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