W wakacje na basen lub nad wodę!
2019-07-03
Wakacje się właśnie rozpoczęły. Wszyscy chętni, szukający ochłody w upalne dni mogą
skorzystać z propozycji przedstawionych poniżej. To tylko niektóre obiekty, w których
można wypocząć w letnie dni.

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Kurdwanów Nowy” przy ul.
Wysłouchów 34a, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-22.00,
soboty i niedziele w godz. 9.00-22.00.
Ceny biletów wstępu: normalny 13 zł/60 min, ulgowy 10 zł/60 min, z
Krakowską Kartą Rodzinną (KKR): normalny 7,50 zł, ulgowy 5 zł, z Krakowską
Kartą Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem (KKN): normalny 7,50 zł,
ulgowy 5 zł, „Lato w mieście”: pn–pt, w godz. 10.00–12.45 (sala, basen, grota
solna) – wejściówka: 10 zł. Dla dzieci z Dzielnicy XI przez cały tydzień
bezpłatny basen (60 minut), w godz. 13.00-18.00.
Odkryte baseny KS Clepardia przy ul. Mackiewicza 14, czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 10.00–18.00.
Ceny biletów wstępu: normalny 17 zł (od godz. 15.00 – 12 zł), ulgowy: 13 zł
(od godz. 15.00 – 9 zł), dzieci do lat 7 – 7 zł (od godz. 15.00 – 5 zł), emeryci i
renciści: 13 zł (od godz. 15.00 – 9 zł).
Odkryty basen Ośrodka Sportu i Rekreacji KS Wanda, ul. Bulwarowa 39,
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00.
Ceny biletów: normalny 18 zł (od godz. 15.00 – 13 zł), ulgowy 13 zł - szkolny,
studencki, emeryci, renciści (na podstawie ważnej legitymacji), od godz.
15.00 – 7 zł, dzieci 4–7 lat – 9 zł (od godz. 15.00 – 6 zł), dzieci do lat czterech
wstęp wolny, bilet rodzinny 2+1 – 40 zł, bilet rodzinny 2+2 – 50 zł, KKR 2+3 –
55 zł.
Park Wodny – informacje: tutaj
Międzyszkolny Basen Pływacki Kraków „Śródmieście” przy ul. F. Nullo
23, od 1 lipca do 18 sierpnia nieczynny, od 19 sierpnia od poniedziałku do
piątku akcja dla dzieci „Lato w mieście”.
Międzyszkolny Basen Pływacki Kraków „Nowa Huta”, os. Kolorowe 29 ,
obiekt nieczynny od 1 lipca do 31 sierpnia z powodu prac naprawczych i
konserwatorskich.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa sezon trwa od 1 czerwca do 30 września.

W Krakowie funkcjonują trzy kąpieliska:
zalew Bagry Wielkie (ZZM),
zbiorniki w Brzegach (Kruszywo SA),
zbiornik nr 1 w Przylasku Rusieckim (Kraków Nowa Huta Przyszłości SA) od
1.08.2019 r. do 31.08.2019 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał pozytywną decyzję dotyczącą
przydatności wody do kąpieli. Przypominamy o konieczności zapoznawania się z
komunikatami i regulaminami kąpielisk w trakcie trwania sezonu. Więcej informacji

na Biuletynie Informacji Publicznej.
Kąpiele w akwenach z zakazem są zabronione i podlegają karze grzywny do 250 zł
lub karze nagany.
Na bieżąco będą przekazywane informacje o zmianach w tym zakresie i ewentualne
komunikaty o zgłoszeniu przez zarządcę lub dzierżawcę nowych miejsc
wykorzystywanych do kąpieli.
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