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Przez całe wakacje kryta pływalnia przy ul. Robotniczej czeka na dzieci i młodzież oraz
miłośników pływania. Dodatkowo w sierpniu ceny biletów zostaną obniżone, co powinno jeszcze
bardziej zachęcić mieszkańców do skorzystania z oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Synoptycy zapowiadają, że w najbliższym czasie pogoda znacznie się poprawi i ta wiadomość z
pewnością ucieszy miłośników wodnych atrakcji, którzy liczne wybiorą się nad wodę. W takich
sytuacjach należy jednak pamiętać o bezpieczeństwie naszym oraz naszych dzieci i nie
korzystać z dzikich i niestrzeżonych kąpielisk. Alternatywą dla takich miejsc jest kryta pływalnia
przy ul. Robotniczej, gdzie dzieci i młodzież mogą pod okiem ratowników doskonalić
umiejętności pływania. To świetne miejsce na spędzenie czasu w upalne dni.
Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej w okresie wakacji czynna jest codziennie w godzinach od
10.15 do 17.40. W tym czasie dla mieszkańców przygotowanych zostało dziesięć sesji. Do
końca lipca za 40 minutowy pobyt na basenie dorośli będą musieli zapłacić 9 zł, natomiast
młodzież szkolna 4 zł. By skorzystać ze zniżki muszą mieć ze sobą legitymację szkolną. Na
elbląskiej pływalni obowiązuje także Karta Dużej Rodziny. Jej posiadacze zapłacą 6 zł za bilet
normalny i 4 zł za ulgowy. To jednak w najbliższym czasie ma się zmienić.
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- Od sierpnia ceny biletów ponownie ulegną zmianie, co powinno ucieszyć elblążan - wyjaśnia
Marek Wnuk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Wspólnie z władzami miasta
zdecydowaliśmy, by w drugim wakacyjnym miesiącu, obniżyć ceny wejściówek na basen. I tak
od 1 sierpnia wszyscy, bez względu na wiek, za wejście na pływalnię zapłacą jedynie 4 złote.
Wejścia na basen w tym okresie będą dostępne na podstawie zakupionych jednorazowych
biletów. W czasie wakacji nie jest prowadzona sprzedaż karnetów. Kasa pływalni czynna jest
codziennie od godz. 10.00 do 17.30. Bilety można także rezerwować telefonicznie pod nr tel.
(55) 625-63-85 wew. 23 lub 27 w godzinach urzędowania kasy.
Godziny letnich zajęć na basenie:
10.15 - 10.55
11.00 - 11.40
11.45 - 12.25
12.30 - 13.10
13.15 - 13.55
14.00 - 14.40
14.45 - 15.25
15.30 - 16.10
16.15 - 16.55
17.00 - 17.40
Tekst i fot. MOSiR
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