FLOATING ARENA 50m
FLOATING ARENA – basen 50 m przygotowany jest do zajęć rekreacyjnych,
treningów piłki wodnej, zajęć szkoleniowych sekcji pływackiej. Basen spełnia
wymogi do przeprowadzania zawodów pływackich i meczy piłki wodnej. Basen o
długości 50 m, głębokości 2,24 m, szerokość 10 torów po 2,5 m każdy,
temperatura wody 27 C, posiada trybuny na 1760 miejsc. Pływalnia spełnia
wymogi FINA, LEN i PZP do przeprowadzania zawodów pływackich i meczy piłki
wodnej o randze międzynarodowej.
Według ostatniej oceny jakości wody przeprowadzonej w dniu 16.7.2018 r. przez
Q-Systems – Center, spełnia ona wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. Roczna ocena jakości wody od 2.06.2017
r. do 2.06.2018 r.

Pobierz aktualny grafik
Floating Arena 50 m
9 – 18 listopada 2018 r.
Godziny Otwarcia
Obiekt czynny w godz. 6.00 – 22.00
Pływanie kończymy o godz. 21.45
Sprzedaż biletów do godz. 21.15
9.11.2018 r. piątek: 6.00 – 18.30; 20.30 – 21.45 /podział basenu/
10.11.2018 r. sobota: 6.00 – 21.45 /podział basenu/
11.11.2018 r. niedziela: 6.00 – 21.45 /podział basenu/
12.11.2018 r. poniedziałek: 6.00 – 21.45 /podział basenu/
13.11.2018 r. wtorek: 6.00 – 21.45
14.11.2018 r. środa: 6.00 – 21.45
15.11.2018 r. czwartek: 6.00 – 21.45
16.11.2018 r. piątek: 6.00 – 14.00
17.11.2018 r. sobota: 16.00 – 21.45
18.11.2018 r. niedziela: 15.00 – 21.45
Regulamin korzystania z pływalni

Cennik
Zobacz cennik
CENNIK NA BASEN 25m, 50m
bilet normalny

12 zł / 60 min

bilet ulgowy*

7 zł / 60 min

osoby które ukończyły 65 lat

7 zł / 60 min

osoby niepełnosprawne**

7 zł / 60 min

w dni powszednie dla każdego w godz.
10:00 – 16:00

7 zł / 60 min

w soboty, niedziele i dni świąteczne
w godz. 06:00 – 09:00
karnet***

7 zł / 60 min
120 zł / 12 godzin pobytu w
strefie płatnej
opłata jednorazowa za
wydanie karnetu 15 zł

* bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży do lat 16 za okazaniem
legitymacji szkolnej
** bilet ulgowy przysługuje osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o
niepełnosprawności dotyczy także opiekuna jeżeli jest wymieniony w orzeczeniu
*** karnet:
ważność karnetu: 90 dni od dnia zakupu
opłata za wydanie karnetu 15 zł – zwrot na podstawie paragonu,
karnet jest bezimienny, jednocześnie może wchodzić kilka osób,
po przekroczeniu całkowitego czasu pobytu w strefie płatnej, pobierania
będzie dopłata proporcjonalna do przekroczonego czasu,
możliwość przedłużenia karnetu, przez wykupienie kolejnego pakietu minut,
w trakcie jego ważności – minuty niewykorzystane przechodzą na kolejny
okres,
środki niewykorzystane przepadają z chwilą utraty ważności karnetu.
Parking bezpłatny – na czas pobytu na basenie dla klientów kupujących bilet
lub posiadających karnet oraz karty: Multisport, Multisport Plus, Multisport
Kids, Fit Profit, Fit Sport, Fit Flex, OK System
Na basenach obowiązuje strój kąpielowy, strój pływacki – spodenki kąpielowe
przylegające do ciała bez kieszeni, obuwie zastępcze.
PRZY WŁOSACH KRÓTKICH TYPU MĘSKIEGO – CZEPEK JEST ZALECANY
PRZY WŁOSACH DŁUGICH – CZEPEK JEST WYMAGANY
Szczeciński Dom Sportu nie prowadzi nauki pływania dla dorosłych na basenach
25m i 50m
Honorujemy karty: Multisport, Multisport Plus, Multisport Kids, Fit Profit,
Fit Sport, Fit Flex, OK System
Galeria Zdjęć

Lokalizacja
Obiekt mieści się w pobliżu Urzędu Miejskiego i terenów zielonych Jasne
Błonie – Park Kasprowicza, dojazd tramwajem linii nr 3 lub autobusem 87 z

Dworca Głównego.

Znajdź drogę
Kontakt
Zespół Obiektów Szczeciński Dom Sportu
ul. Wąska 16, 71-415 Szczecin
sekretariat SDS
od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00
tel. 91 312 32 43
faks. 91 422 29 17
kasa
tel. 91 312 32 45
z-ca dyrektora
ds. Kompleksu Sportowego
Mariusz Dopiera
tel. 91 312 32 40
kom. 519 352 805
mdopi@mosrir.szczecin.pl
kierownik obiektu
Tadeusz Wojtkowiak
tel. 91 312 32 49
kom. 728 820 640
sds@mosrir.szczecin.pl

