wakacje 2018

#wakacje

z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Olsztynie
23.06.-31.08.2018

Wodne Centrum Aquasfera
GALERIA WARMIŃSKA

Hala Widowiskowo-Sportowa Urania

poniedziałek-piątek (8:00-21:45)

strefa sportu i rekreacji

12,00 zł / godz. / ulgowy i rodzinny (min. 3 osoby)
15,00 zł / godz. / normalny

atrakcje dla dzieci i młodzieży: poniedziałki i czwartki
od 10:00 do 14:00 - 5,00 zł / osoba
grupy: wymagana wcześniejsza rezerwacja
w przypadku niepogody możliwość otwarcia strefy w inne
dni tygodnia: dla grup min. 20 osób
boisko przy Uranii - możliwość gry w koszykówkę
lub jazda na rolkach

weekend i święta (8:00-21:45)
14,00 zł / godz. / ulgowy i rodzinny (min. 3 osoby)
18,00 zł / godz. / normalny

muzeum sportu (pn-pt.)
grupy (min. 15 osób)
poniedziałek-piątek: 10,00 zł / godz., 15,00 zł / 2 godz.
weekend i święta: 12,00 zł / godz. 16,00 zł / 2 godz.
bilet całodzienny
poniedziałek-piątek: 18,00 zł / ulgowy, 20,00 zł / normalny
weekend i święta: 20,00 zł / ulgowy, 25,00 zł / normalny

25 czerwca - 13 lipca: od 9:00 do 15:00
20 sierpnia - 31 sierpnia: od 9:00 do 15:00
grupy: wymagana wcześniejsza rezerwacja
skatepark
w Parku im. J. Kusocińskiego
czynny od 8:00 do 20:00 (opieka koordynatora)
boisko ul. Jeziołowicza

W cenie biletu: AQUA ANIMACJE, ANIMACJE DLA DZIECI,
STREFY ZABAW, ZABAWKI DLA DZIECI NA BASENIE,
DOSKONALENIE PŁYWANIA Z MASTERSAMI
Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel

Do dyspozycji: kajaki, rowery wodne, deski z żaglem,
kitesurfing, łodzie Omega, skutery wodne, deski SUP,
rowery turystyczne, łyżworolki, nartorolki,
kijki nordic walking-zgodnie z cennikiem.
Wynajęcie hali do siatkówki plażowej - 50 zł / godz.
Dodatkowo: ZAJĘCIA DESKOROLKI,
TRENINGI NORDIC WALKING, ZAJĘCIA REKREACJI
RUCHOWEJ DLA DZIECI, WEEKENDY ZE SPORTEM

turnieje piłki nożnej
bilet ulgowy: dzieci i młodzież do 25 roku życia
na podstawie legitymacji szkolnej / studenckiej
zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
(poniedziałek-piątek): grafik na www.osir.olsztyn.pl
oferta nie łączy się z innymi promocjami
Na wakacje polecamy karty OSIR:
Karta OLSZTYN SPORT (codzienne korzystanie
z obiektów, dodatkowe rabaty, zajęcia wakacyjne
wg grafiku): promocyjna opłata za wydanie karty
dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia
TYLKO 5,00 zł (cena karty: 119,00 zł - 30 dni)
Karta Promocyjna - rabaty na bilety na basen Aquasfera

Basen ul. Głowackiego

basen nieczynny
możliwość wynajęcia sal sportowych-zgodnie z cennikiem
zajęcia tenisa stołowego:
środy godz. 10:00 - 5,00 zł / osoba
zajęcia na ściance wspinaczkowej

Karta Aqua - 8 wejść na basen Aquasfera / miesiąc

