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ZAPRASZAMY W CZASIE WAKACJI  (od 24.06 – 01.09.2019 r. ): 
 
    poniedziałek – piątek:  700 - 2200 
     soboty:   800 - 2200 
    niedziele i święta:  900 - 2200 
 
Bilet normalny: 9,00 zł./75 min. (dopłata za każdą następną minutę 0,12 zł.) 
Bilet ulgowy: 5,00 zł./75 min. (dopłata za każdą następną minutę 0,07 zł.) 
 
Oprócz pływania w basenach, czeka na Was szereg innych atrakcji: 
� dwutorowa kręgielnia,   
� tężnia inhalacyjna,  
� doskonale wyposażona siłownia, 
� trzy rodzaje saun, 
� jacuzzi solankowe, 
� zajęcia z aqua-aerobiku, 
� gabinet kosmetyczny, 
� solarium, 

� fryzjer, 
� lekcje nauki i doskonalenia 

pływania, 
� sekcja pływacka, 
� gry zręcznościowe, 
� siłownia cardio, 
� kompleks boisk Moje boisko 

„Orlik 2012” 
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Gratisowe pływanie na basenie w Woli 
GOSiR w Miedźnej z/s w Woli zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych 
na terenie Gminy Miedźna  do nieodpłatnego korzystania z kąpieli basenowej  

w LIPCU i SIERPNIU                                                        
 dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 

LIPIEC 1200 – 1300 , SIERPIEŃ 1600 – 1700                                                                       
Warunkiem skorzystania z basenu jest okazanie aktualnej legitymacji szkolnej  

w kasie basenu, a dzieci przedszkolne wchodzą                                                       
z pełnoprawnym opiekunem. 

 

 
 
 

Gratisowa inhalacja dla mieszka ńców gminy Mied źna                                           
w tężni solankowej na basenie w Woli od poniedziałku do niedzieli                                  

w godzinach otwarcia obiektu 
                    
                                         

 
 
 

Promocyjne bilety na basen od 24.06.2019 r. – 01.09 .2019 r. 
od poniedziałku do niedzieli i w święta 

Bilet ulgowy – 5,00 zł./75 minut  (dopłata za każdą następną  minutę 0,07 zł.) 
Bilet normalny – 9,00 zł./75 minut  (dopłata za każdą następną minutę 0,12 zł.) 

 

W czasie WAKACJI obowi ązuje promocja: 
- AKTYWNY SENIOR 55+ (od pon. do pi ątku w godz. 7 00 do 1500) 
- bilet normalny od poniedziałku do pi ątku w godz. 7 00 do 1500 

W razie pytań i wątpliwości proszę dzwonić pod nr: 519347291                                      
lub pisać: basen@miedzna.pl 

 


