
ZARZĄDZENIE NR .~.~.$.~./20 
PREZYDENTA WROCŁAWIA 
z dnia .~ .. M.~J'? ... 2020 r. 

w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej zarządzanych 

przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U.2019 r. poz. 506, 1309, 1571,1696,1815) w związku z § 2 uchwały nr 
XLV/619/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 listopada 1997 r. w sprawie powierzenia 
Zarządowi Miasta Wrocławia uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat oraz 
sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 
oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Biuletyn 
Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia nr 11, poz. 256 i z 2011 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Ustala się ceny i opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław przedstawione w Regulaminie 
Obiektów zarządzanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław stanowiącym 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Młodzieżowego Centrum 
Sportu Wrocław. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 849/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 kwietnia 
2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej zarządzanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w 
Biuletynie Urzędowym Rady Miejskiej Wrocławia. 
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Regulamin Rezerwacji Obiektów 
zarządzanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław 

Mając na uwadze zapotrzebowanie mieszkańców i podmiotów działających na terenie 
Gminy Wrocław w zakresie korzystania z infrastruktury sportowej pozostającej w 
zarządzie jednostki budżetowej - Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław - niniejszym 
dokumentem wprowadza się ogólne zasady udostępniania obiektów sportowych i 
rekreacyjnych oraz odpłatności za nie. 

I. PUNKTACJA 
Wysokość opłat za udostępnienie Obiektów MCS Wrocław jest zależna od 
przynależności do danej grupy cenowej, zarówno w przypadku rezerwacji 
długoterminowych, jak i krótkoterminowych. Punkty będą przyznawane w 
dwóch kategoriach - podmiotowej i przedmiotowej, według poniższej 
tabeli. Suma punktów będzie podstawą przypisania do jednej z trzech 
grup cenowych. W ramach jednej kategorii punktów nie sumuje się. 

Lp. Kategoria Podmiotowa Pkt 
1 Wrocławskie kluby i związki sportowe prowadzące szkolenia dzieci lub 35 

młodzieży; Wrocławskie Szkoły Mistrzostwa Sportowego i klasy o profilu 
sportowym; organizacie oozarzadowe 

2 Uczniowie wrocławskich szkół i uczelni wyższych; jednostki 30 
organizacyjne i pomocnicze gminy Wrocław realizujące zadania w 
dziedzinie kultury fizycznei 

3 Wrocławskie podmioty qospodarcze działaiace w sferze kultury fizycznej 20 
4 Osoby fizyczne - młodzież 20 
5 Osoby fizyczne - dorośli o 
6 Inne oodmioty o 

3 Realizacja programu GPS (Grup Szkolenia Podstawowego); zajęcia 35 
dydaktyczne i rozgrywki szkolne w godzinach dopołudniowych od 
oniedziałku do i tku 

5 Szkolenie seniorów na poziomie mistrzowskim we Wrocławiu; szkolenie 35 
wrocławskiej młodzieży oraz organizacja imprez młodzieżowych; sport i 
rekreac·a osób nie ełnos rawn eh we Wrocławiu 

6 Szkolenie dorosłych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i 20 
okr ow eh 

II. WYSOKOŚĆ OPŁAT 
1. Udostępnienie Obiektów MCS Wrocław jest odpłatne zgodnie z Cennikiem 

udostępniania obiektów sportowych zarządzanych przez MCS Wrocław, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w następujący sposób: 
cena netto bez dopłaty minus zniżka właściwa dla danej grupy cenowej. 

2. Grupy cenowe: 
a) Grupa 1 (powyżej 60 pkt) - Organizacje pozarządowe realizujące programy i 
zadania własne Gminy Wrocław, w szczególności w zakresie wspierania sportu 
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dzieci i młodzieży; Wrocławskie Szkoły Mistrzostwa Sportowego; zajęcia 

dydaktyczne w godzinach dopołudniowych; sport rekreacja osób 
niepełnosprawnych we Wrocławiu; 
b) Grupa 2 (40 - 59 pkt) - Kluby, związki sportowe, organizacje pozarządowe 
prowadzące szkolenia, zajęcia sportowe i rekreacyjne nieodpłatnie. Grupy 
młodzieży wrocławskich uczelni wyższych; 
c) Grupa 3 (O - 39 pkt) - Podmioty oraz osoby fizyczne działające w sferze 
kultury fizycznej organizujące zajęcia sportowo - rekreacyjne odpłatne oraz inne 
przedsięwzięcia komercyjne. 

Przvkładowo: Stowarzyszenie prowadzi zajęcia rekreacyjne dla osób dorosłych - nie 
realizując w ten sposób zadań własnych Gminy Wrocław w zakresie wspierania 
sportu dzieci i młodzieży. Kwalifikuje to dany podmiot do Grupy 2. Stowarzyszenie 
korzysta z sali gimnastycznej. Cena wyjściowa zawarta w Załączniku nr 1 zostaje 
pomniejszona o wysokość zniżki dla 2 grupy cenowej zawartą w Załączniku nr 1, 
w wyniku czego pobrana zostaje opłata docelowa. 

III. REZERWACJE DŁUGOTERMINOWE 
1. Rezerwacje długoterminowe prowadzone· są w systemie półrocznym od marca 

do sierpnia oraz od września do lutego. 
2. Aby dokonać rezerwacji obiektu należy się zarejestrować w bazie Klientów MCS 

http: !/rezerwacje. mes. wroc. pl/formularz 
3. Rezerwacje długoterminowe są przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej 

na formularzu, który można pobrać na stronie internetowej MCS Wrocław 

http: !/rezerwacje. mes. wroc. pl 
4. Wypełniony formularz należy przesłać mailem na adres: rezerwacje@mcs.wroc.pl. 

bądź dostarczyć osobiście do siedziby MCS Wrocław Al. I. J. Paderewskiego 35, 
51-612 Wrocław. 

5. Przyjmowanie rezerwacji długoterminowych na kolejne pół roku odbywa się 

odpowiednio: od 1 do 15 stycznia oraz od 1 do 15 lipca. 
6. Jedynie złożenie pisemnej rezerwacji na formularzu jest podstawą do wpisana 

do grafiku wynajmu Obiektów. 
7. Przesłanie rezerwacji nie jest jednoznaczne z udostępnieniem obiektu. 
8. Ostateczną decyzję o udostępnieniu obiektu podejmuje Dyrektor MCS Wrocław w 

oparciu o zlecone MCS Wrocław przez Gminę Wrocław zadania określone Statutem 
Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały 
nr XLIV/1069/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie 
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Tor Wyścigów Konnych -
Partynice oraz zmiany nazwy i statutu Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki 
i Rekreacji. 

9. Szczegółowe warunki wynajmu i korzystania z obiektów określa umowa 
udostepnienia oraz regulaminy znajdujące się w obiektach MCS Wrocław. 

10. Podstawą udostępnienia obiektu do użytkowania jest bezwzględnie dostarczenie 
do MCS Wrocław podpisanej umowy udostępnienia Obiektu. 

11. Wszelkie zmiany dotyczące rezygnacji z zarezerwowanych terminów należy składać 
wyłącznie na druku rezerwacji najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą wynajmu. 

12. Rezygnacje z rezerwacji należy kierować mailem na adres: 
rezerwacje@mcs.wroc.pl 

13. Jeżeli dwa podmioty (lub więcej) składają zapotrzebowanie na ten sam termin na 
tym samym obiekcie, pierwszeństwo mają (w podanej kolejności): 
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- kontynuacje poprzednich rezerwacji (w celu zapewnienia ciągłości cyklu 

treningowego); 
- podmioty realizujące programy i zadania własne Gminy Wrocław, w szczególności 
w zakresie wspierania sportu dzieci i młodzieży; 
- podmioty lokalne - dotychczas realizujące swoje zadania statutowe poprzez 

użytkowanie wnioskowanego obiektu; 
- podmioty realizujące swoje zadania statutowe nieodpłatnie; 
- pozostałe podmioty. 

14. W przypadku, w którym powyższe procedury nie rozstrzygają o kolejności 

przydzielania rezerwacji, proponowane są zbliżone terminy na innych obiektach 
pozostających w zarządzie MCS Wrocław .. 

15. Za godziny niewykorzystane, z których klient nie dokonał rezygnacji, zgodnie 
z umową może zostać obciążony kosztami odpowiadającymi 3 grupie cenowej. 

16. Rezerwacje klientów, którzy zalegają z płatnościami na rzecz Gminy Wrocław nie 
będą rozpatrywane do momentu uregulowania przez nich wszelkich zobowiązań. 

17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, strony wiąże umowa 
udostępnienia obiektu oraz Regulaminy poszczególnych obiektów. 

IV. REZERWACJE KRÓTKOTERMINOWE 
1. Rezerwacje krótkoterminowe i pojedyncze możliwe są jedynie w ramach wolnych 

godzin. 
2. Aby dokonać rezerwacji krótkoterminowej należy się zarejestrować w bazie 

Klientów MCS http://rezerwacje.mcs.wroc.pl/formularz 
3. Rezerwacje krótkoterminowe przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej 

na formularzu, który można pobrać na stronie internetowej MCS Wrocław 

http://rezerwacje.mcs.wroc.pl 
4. Wypełniony formularz należy przesłać mailem na adres: rezerwacje@mcs.wroc.pl, 

bądź dostarczyć osobiście do siedziby MCS Wrocław Al. I. J. Paderewskiego 35, 
51 -612 Wrocław. 

5. Płatność za pojedyncze wynajmy odbywa się poprzez rozszerzenie istniejącej 

umowy lub w formie przedpłaty przed rozpoczęciem planowanego terminu 
wynajmu. 
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Cennik udostępnienia obiektów sportowych zarządzanych przez MCS Wrocław: 

A. OBIEKTY 

1. Boiska o nawierzchni naturalnej i syntetycznej {1 godzina): 150,00 zł netto. 

1.1. dla Grupy 2 (kluby, związki sportowe, organizacje pozarządowe prowadzące szkolenia, 
zajęcia sportowe i rekreacyjne nieodpłatnie; grupy wrocławskiej młodzieży szkół i uczelni) 
obowiązuje zniżka udzielona przez Gminę Wrocław w wysokości 85,00 zł netto - cena końcowa 
netto 65,00 zł; 
1.2. dla Grupy 1 (organizacje pozarządowe realizujące programy i zadania własne Gminy 
Wrocław, w szczególności w zakresie wspierania sportu dzieci i młodzieży; Wrocławskie Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego; zajęcia dydaktyczne w godzinach dopołudniowych; sport i rekreacja 
osób niepełnosprawnych we Wrocławiu) obowiązuje zniżka udzielona przez Gminę Wrocław w 
wysokości 125,00 zł netto - cena końcowa 25,00 zł netto. 

2. Hale, sale gimnastyczne sportowe {1 godzina): 150,00 zł netto. 

2.1. dla Grupy 2 (kluby, związki sportowe, organizacje pozarządowe prowadzące szkolenia, 
zajęcia sportowe i rekreacyjne nieodpłatnie; grupy wrocławskiej młodzieży szkół i uczelni) 
obowiązuje zniżka udzielona przez Gminę Wrocław w wysokości 85,00 zł netto - cena końcowa 
netto 65,00 zł; 
2.2. dla Grupy 1 (organizacje pozarządowe realizujące programy i zadania własne Gminy 
Wrocław, w szczególności w zakresie wspierania sportu dzieci i młodzieży; Wrocławskie Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego; zajęcia dydaktyczne w godzinach dopołudniowych; sport i rekreacja 
osób niepełnosprawnych we Wrocławiu) obowiązuje zniżka udzielona przez Gminę Wrocław w 
wysokości 125,00 zł netto - cena końcowa 25,00 zł netto. 

3. Hala Piłkarska do godz. 19 (1 godzina): 150,00 zł netto. 

3.1. dla Grupy 2 (kluby, związki sportowe, organizacje pozarządowe prowadzące szkolenia, 
zajęcia sportowe i rekreacyjne nieodpłatnie; grupy wrocławskiej młodzieży szkół i uczelni) 
obowiązuje zniżka udzielona przez Gminę Wrocław w wysokości 50,00 zł netto - cena końcowa 
netto 100,00 zł; 
3.2. dla Grupy 1 (organizacje pozarządowe realizujące programy i zadania własne Gminy 
Wrocław, w szczególności w zakresie wspierania sportu dzieci i młodzieży; Wrocławskie Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego; zajęcia dydaktyczne w godzinach dopołudniowych; sport i rekreacja 
osób niepełnosprawnych we Wrocławiu) obowiązuje zniżka udzielona przez Gminę Wrocław w 
wysokości 100,00 zł netto - cena końcowa 50,00 zł netto. 

4. Hala Piłkarska po godz. 19 {1 godzina): 150,00 zł netto. 

4.1. dla Grupy 2 (kluby, związki sportowe, organizacje pozarządowe prowadzące szkolenia, 
zajęcia sportowe i rekreacyjne nieodpłatnie; grupy wrocławskiej młodzieży szkół i uczelni) 
obowiązuje zniżka udzielona przez Gminę Wrocław w wysokości 50,00 zł netto - cena końcowa 
netto 100,00 zł; 
4.2. dla Grupy 1 (organizacje pozarządowe realizujące programy i zadania własne Gminy 
Wrocław, w szczególności w zakresie wspierania sportu dzieci i młodzieży; Wrocławskie Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego; zajęcia dydaktyczne w godzinach dopołudniowych; sport i rekreacja 
osób niepełnosprawnych we Wrocławiu) obowiązuje zniżka udzielona przez Gminę Wrocław w 
wysokości 50,00 zł netto - cena końcowa 100,00 zł netto. 
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5. Tor Kolarski - Poświętne: 150,00 zł netto. 

5.1. dla Grupy 2 (kluby, związki sportowe, organizacje pozarządowe prowadzące szkolenia, 
zajęcia sportowe i rekreacyjne nieodpłatnie; grupy wrocławskiej młodzieży szkół i uczelni) 
obowiązuje zniżka udzielona przez Gminę Wrocław w wysokości 85,00 zł netto - cena końcowa 
netto 65,00 zł; 
5.2. dla Grupy 1 (organizacje pozarządowe realizujące programy i zadania własne Gminy 
Wrocław, w szczególności w zakresie wspierania sportu dzieci i młodzieży; Wrocławskie Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego; zajęcia dydaktyczne w godzinach dopołudniowych; sport i rekreacja 
osób niepełnosprawnych we Wrocławiu) obowiązuje zniżka udzielona przez Gminę Wrocław w 
wysokości 125,00 zł netto - cena końcowa 25,00 zł netto. 

6. Udostępnienie Obiektu lub terenu na imprezy (doba): 3000,00 zł netto. 

6.1. dla Grupy 2 (kluby, związki sportowe, organizacje pozarządowe prowadzące szkolenia, 
zajęcia sportowe i rekreacyjne nieodpłatnie; grupy wrocławskiej młodzieży szkół i uczelni) 
obowiązuje zniżka udzielona przez Gminę Wrocław w wysokości 1500,00 zł netto - cena 
końcowa netto 1500,00 zł; 
6.2. dla Grupy 1 (organizacje pozarządowe realizujące programy i zadania własne Gminy 
Wrocław, w szczególności w zakresie wspierania sportu dzieci i młodzieży; Wrocławskie Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego; zajęcia dydaktyczne w godzinach dopołudniowych; sport i rekreacja 
osób niepełnosprawnych we Wrocławiu) obowiązuje zniżka udzielona przez Gminę Wrocław w 
wysokości 2500,00 zł netto - cena końcowa 500,00 zł netto. 

7. Centrum Sportów ekstremalnych (1 godzina): 300,00 zł netto. 

7.1. dla Grupy 2 (kluby, związki sportowe, organizacje pozarządowe prowadzące szkolenia, 
zajęcia sportowe i rekreacyjne nieodpłatnie; grupy wrocławskiej młodzieży szkół i uczelni) 
obowiązuje zniżka udzielona przez Gminę Wrocław w wysokości 150,00 zł netto - cena końcowa 
netto 150,00 zł; 
7.2. dla Grupy 1 (organizacje pozarządowe realizujące programy i zadania własne Gminy 
Wrocław, w szczególności w zakresie wspierania sportu dzieci i młodzieży; Wrocławskie Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego; zajęcia dydaktyczne w godzinach dopołudniowych; sport i rekreacja 
osób niepełnosprawnych we Wrocławiu) obowiązuje zniżka udzielona przez Gminę Wrocław w 
wysokości 275,00 zł netto - cena końcowa 25,00 zł netto. 

8. Centrum Sportów Ekstremalnych (bilet wstępu jednorazowy): 6,00 zł brutto. 

8.1 bilet wstępu jednorazowy - weteran lub weteran poszkodowany** :0,00 zł. 

9.1 Stadion Olimpijski wynajem na imprezę do 1000 os/ trybuna zachodnia I - 30000 
zł 

9.1.1. dla Grupy 2 (kluby, związki sportowe, organizacje pozarządowe prowadzące szkolenia, 
zajęcia sportowe i rekreacyjne nieodpłatnie; grupy wrocławskiej młodzieży szkół i uczelni) 
obowiązuje zniżka udzielona przez Gminę Wrocław w wysokości 15000,00 zł netto - cena 
końco\"!2 15000,00 zł, netto 
9.1.2. dla Grupy 1 (organizacje pozarządowe realizujące programy i zadania własne Gminy 
Wrocław, w szczególności w zakresie wspierania sportu dzieci i młodzieży; Wrocławskie Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego; zajęcia dydaktyczne w godzinach dopołudniowych; sport i rekreacja 
osób niepełnosprawnych we Wrocławiu) obowiązuje zniżka udzielona przez Gminę Wrocław w 
wysokości 26500,00 zł netto - cena końcowa 3500,00 zł netto. 

9.2 Stadion Olimpijski wynajem na imprezę powyżej 1000 os - 40000,00 zł netto 
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9.2.1. dla Grupy 2 (kluby, związki sportowe, organizacje pozarządowe prowadzące szkolenia, 
zajęcia sportowe i rekreacyjne nieodpłatnie; grupy wrocławskiej młodzieży szkół i uczelni) 
obowiązuje zniżka udzielona przez Gminę Wrocław w wysokości 15000,00 zł netto - cena 
końcowa 25000,00 zł. netto 
9.2.2. dla Grupy 1 (Organizacje pozarządowe, Wrocławskie kluby i związki sportowe w tym 
sportowe spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzące szkolenia 
sportowe m.in. dzieci lub młodzieży, realizujące programy i zadania własne Gminy Wrocław, w 
szczególności w zakresie wspierania sportu dzieci i młodzieży; Wrocławskie Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego i klasy o profilu sportowym; zajęcia dydaktyczne w godzinach dopołudniowych; 
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych we Wrocławiu) obowiązuje zniżka udzielona przez 
Gminę Wrocław w wysokości 28000,00 zł netto - cena końcowa 12000,00 zł netto. 

9.3 Stadion Olimpijski wynajem tor żużlowego na trening / 1 godzina/- 1000 zł. 
netto 

9.3. 1. dla Grupy 2 (kluby, związki sportowe, organizacje pozarządowe prowadzące szkolenia, 
zajęcia sportowe i rekreacyjne nieodpłatnie; grupy wrocławskiej młodzieży szkół i uczelni) 
obowiązuje zniżka udzielona przez Gminę Wrocław w wysokości 400,00 zł netto - cena końcowa 
600, OO zł. netto 
9.3.2. dla Grupy 1 (Organizacje pozarządowe, Wrocławskie kluby i związki sportowe w tym 
sportowe spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzące szkolenia 
sportowe m.in. dzieci lub młodzieży, realizujące programy i zadania własne Gminy Wrocław, w 
szczególności w zakresie wspierania sportu dzieci i młodzieży; Wrocławskie Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego i klasy o profilu sportowym; zajęcia dydaktyczne w godzinach dopołudniowych; 
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych we Wrocławiu,) obowiązuje zniżka udzielona przez 
Gminę Wrocław w wysokości 750,00 zł netto - cena końcowa 250,00 zł netto. 

9.4 Stadion Olimpijski wynajem płyty głównej na trening / 1 godzina /- 400,00 zł. 
netto 

9.4. 1. dla Grupy 2 (kluby, związki sportowe, organizacje pozarządowe prowadzące szkolenia, 
zajęcia sportowe i rekreacyjne nieodpłatnie; grupy wrocławskiej młodzieży szkół i uczelni) 
obowiązuje zniżka udzielona przez Gminę Wrocław w wysokości 150,00 zł netto - cena końcowa 
netto 250,00 zł; 
9.4.2. dla Grupy 1 (Organizacje pozarządowe, Wrocławskie kluby i związki sportowe w tym 
sportowe spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzące szkolenia 
sportowe m.in. dzieci lub młodzieży, realizujące programy i zadania własne Gminy Wrocław, w 
szczególności w zakresie wspierania sportu dzieci i młodzieży; Wrocławskie Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego i klasy o profilu sportowym; zajęcia dydaktyczne w godzinach dopołudniowych; 
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych we Wrocławiu) obowiązuje zniżka udzielona przez 
Gminę Wrocław w wysokości 300,00 zł netto - cena końcowa 100,00 zł netto. 

B. BASENY, KĄPIELISKA I ŁOWISKA 

1. Wrocławskie Centrum Wędkarskie, ul. Kosmonautów 2, 54-127 Wrocław: 

1.1. Karnet imienny na łowisko/ważny od 1 kwietnia do 30 listopada, codziennie w godz. 4:00 
do 23:00: 200,00 zł brutto; 
1.2. Bilet jednorazowy na łowisko/dzień dostępny od czerwca do sierpnia w godzinach od 4:00 

do 23:00: 22 zł brutto. 

1.3 Bilet jednorazowy na łowisko/dzień dostępny od czerwca do sierpnia w godzinach od 4:00 
do 23:00: - weteran lub weteran poszkodowany** :0,00 zł. 



2. Wszystkie kąpieliska MCS Wrocław: 

Załącznik do Regulaminu Rezerwacji Obiektów zarządzanych 
przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław 

2.1. Karnet honorowany na wszystkich kąpieliskach MCS: 
a. normalny - 10 wejść/sezon, ważny dla jednej osoby raz dziennie: 90,00 zł brutto; 
b. ulgowy - dla dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, emerytów i rencistów, 10 wejść/sezon, 
ważny dla jednej osoby raz dziennie: 70,00 zł brutto; 
c. grupowy - 3 wejścia w sezonie dla grupy do 20 osób: 450,00 zł brutto. 
2.2. Bilet wstępu na wszystkie kąpieliska MCS: 
a. bilet wstępu - grupy zorganizowane powyżej 10 osób (dzieci i młodzież) z organizacji 

społecznych z opiekunem I cena biletu dla pojedynczego uczestnika: 2,00 zł brutto / osoba; 
b. bilet wstępu 1 czerwca - dzieci i młodzież szkolna: O,OO zł. 

c. bilet wstępu - weteran lub weteran poszkodowany** :0,00 zł. 

3. Kąpielisko „Morskie Oko", „Glinianki", „Kłokoczyce": 

3.1. Bilet wstępu 
a. od poniedziałku do piątku do godziny 17.00: ulgowy* 8,00 zł brutto/ normalny 10,00 zł 
brutto; 
b. w soboty, niedziele i święta: ulgowy* 10,00 zł brutto/ normalny 13,00 zł brutto; 
c. od poniedziałku do niedzieli po godzinie 17.00: ulgowy* 4,00 zł brutto/ normalny 5,00 
zł brutto; 
d. Osoby niepełnosprawne bez względu na dzień tygodnia: 2,00 brutto. 
e. bilet wstępu Rodzina Plus na wszystkie baseny i Kąpieliska MCS (Bilety obejmują wszystkich 
członków rodziny wpisanych do Karty Rodzina Plus wydanej przez MOPS. Karta ważna jest wraz 
z innym dokumentem tożsamości /cena biletu dla pojedynczego uczestnika): 2,00 brutto. 

* Bilet ulgowy - dla dzieci i młodzieży szkolnej po okazaniu ważnej legitymacji ulgowy, 
studentów, emerytów i rencistów. 

**za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. 


