
Ferie Zimowe harmonogram od 29.01. do 02.02.  i  od 05.02.  do 09.02.2018 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 
 

6.20 -7.00 OGÓLNODOSTĘPNA 
karnety, multisport, bilet internetowy, karta 

mieszkańca 

 
6.20 -7.00 OGÓLNODOSTĘPNA 

karnety, multisport, bilet internetowy, karta 
mieszkańca 

 
 

 
6.20 -7.00 OGÓLNODOSTĘPNA 

karnety, multisport, bilet internetowy, 
karta mieszkańca 

 
 

 
6.20 -7.00 OGÓLNODOSTĘPNA 

karnety, multisport, bilet internetowy, karta 
mieszkańca 

 
 

 
6.20 -7.00 OGÓLNODOSTĘPNA 

karnety, multisport, bilet internetowy., 
karta mieszkańca 

 
 

7.00-7.40 multisport, karta mieszkańca 7.00-7.40 multisport, karta mieszkańca 7.00-7.40 multisport, karta mieszkańca 7.00-7.40 multisport, karta mieszkańca 7.00-7.40 multisport, karta mieszkańca 

8.00-11.00 SZ.P. 81 
 

8.00-11.00 SZ.P. 81 8.00-11.00 SZ.P. 81 8.00-11.00 SZ.P. 81 8.00-11.00 SZ.P. 81 

11.00 – 45 min. Za 1 zł dzieci 

(cały basen) 
11.00 – 45 min. 

Za 1 zł dzieci 
( 4 tory 

głębokie) 

Schronisko 
młodzieżowe 
(mała niecka,       

2 tory wypłycone ) 

11.00 – 45 min. Za 1 zł dzieci 

(cały basen) 
11.00 – 45 min. 

Za 1 zł dzieci 
( 4 tory 

głębokie) 

Schronisko 
młodzieżowe 
(mała niecka,     

2 tory 
wypłycone ) 

11.00 – 45 min. Za 1 zł dzieci 

(cały basen) 

12.00  - 45 min.                                          
Za 1 zł, 

(cały basen) 

12.00  - 45 min.                                                  
Za 1 zł, 

(cały basen) 

12.00  - 45 min.                                        
Za 1 zł, 

(cały basen) 

12.00  - 45 min.                                                
Za 1 zł, 

(cały basen) 

12.00  - 45 min.                                      
Za 1 zł, 

(cały basen) 
13.00 - 45 min.                                             

Za 1 zł, 

(cały basen) 

13.00 - 45 min.                                              
Za 1 zł, 

(cały basen) 

13.00 - 45 min. Za 1 zł, 

(cały basen) 
13.00 - 45 min. Za 1 zł, 

(cały basen) 

13.00 - 45 min. Za 1 zł, 

(cały basen) 

14.00.- 14.45          
za 1 zł, 

(duża niecka) 

14.00 -14.40          
Mały ratownik     
(mała niecka) 

14.00.- 14.45      
za 1 zł, 

(duża niecka) 

 

14.00 -14.40           
Mały ratownik      
(mała niecka) 

14.00.- 14.45        
za 1 zł, 

(duża niecka) 

 

14.00 -14.40          
Mały ratownik 
(mała niecka) 

14.00.- 14.45          
za 1 zł, 

(duża niecka) 

 

14.00 -14.40        
Mały ratownik 
(mała niecka) 

14.00.- 14.45     
za 1 zł, 

(duża niecka) 

14.00 -14.40       
Mały ratownik 
(mała niecka) 

15.00.- 15.45    
za 1 zł, 

(duża niecka) 

14.00 -14.40          
Mały ratownik      
(mała niecka) 

15.00.- 15.45               
za 1 zł, 

(duża niecka) 

14.00 -14.40           
Mały ratownik      
(mała niecka) 

15.00.- 15.45     
za 1 zł, 

(duża niecka) 

14.00 -14.40    
Mały ratownik 
(mała niecka) 

15.00.- 15.45       
za 1 zł, 

(duża niecka) 

14.00 -14.40       
Mały ratownik 
(mała niecka) 

15.00.- 15.45    
za 1 zł, 

(duża niecka) 

14.00 -14.40    
Mały ratownik 
(mała niecka) 

 15.20 – 16.00         
Mały ratownik      
(mała niecka) 

 15.20 – 16.00        
Mały ratownik     
(mała niecka) 

 15.20 – 16.00 
Mały ratownik 
(mała niecka) 

 15.20 – 16.00      
Mały ratownik 
(mała niecka) 

 15.20 – 16.00 
Mały ratownik 
(mała niecka) 

16.00 do 22.00 

Wejścia 40 min 
Wszyscy po 5 zł 

16.00 do 22.00 

Wejścia 40 min 
Wszyscy po 5 zł 

 

16.00 do 22.00 

Wejścia 40 min 
Wszyscy po 5 zł 

16.00 do 22.00 

Wejścia 40 min 
Wszyscy po 5 zł 

16.00 do 22.00 

Wejścia 40 min 
Wszyscy po 5 zł 



 

 

 

 

Opiekun podczas godz. 11:00 – 16:00 nie pływa, musi być na niecce,  

jeżeli dziecko jest poniżej 13 roku życia, są to godziny przeznaczone tylko dla dzieci.  

Opiekuna obowiązuje strój sportowy, (klapki etc.) 

 

Basen za zeta dla dzieci i młodzieży szkolnej od 7 do 16 lat (szkoły podstawowe i gimnazja) 

Wejście będzie uwarunkowane okazaniem ważnej legitymacji szkolnej. 

 

Mały ratownik – zapisy: link do formularza, szczegóły na: kapieliskagdansk.pl 

 

 

 


