
 

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
im. Bronisława Czecha w Krakowie 

 

ZESPÓŁ KRYTYCH PŁYWALNI 
    

 

 
 

OFERTA KOMERCYJNEGO WYNAJMU BASENÓW 

w Zespole Krytych Pływalni AWF w Krakowie 
 

 

Szanowni Państwo 

 

 W nawiązaniu do Państwa zainteresowania wynajmem basenów w Zespole Krytych Pływalni 

AWF w Krakowie przedstawiamy ofertę i informacje dotyczące komercyjnego udostępniania 

naszego obiektu. 

 

 

1. Zakres działań komercyjnych:  

wynajmy torów/basenów pod zorganizowane grupy, naukę i doskonalenie pływania, 

treningi, zajęcia szkolne, zawody pływackie i inne imprezy organizowane przez podmioty 

gospodarcze, szkoły, kluby sportowe, uczelnie, stowarzyszenia, jednostki publiczne i 

prywatne oraz zorganizowane grupy osób fizycznych. 

 

2. Oferta wynajmów obejmuje: 

 

a) Basen sportowy z homologacją Polskiego Związku Pływackiego:  

- wymiary: 25 m x 21 m 

- 8 wydzielonych torów, każdy o szerokości 2,5 m 

- głębokość: 2,0 m - 2,50 m 

- temperatura wody: 27º-28º 

b) Basen rekreacyjny: 

- wymiary: 20 m x 8,5 m 

- możliwość przedzielenia basenu rekreacyjnego na dwie równorzędne części 

- głębokość: 0,8 m - 1,2 m 

- temperatura wody: do 32º 

 

3. Terminy przeznaczone pod wynajem basenów: 

- wszystkie dni tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) 

- wszystkie wolne terminy po zapewnieniu realizacji zajęć dydaktycznych organizowanych 

przez AWF w Krakowie - w szczególności: 

- godziny poranne: 6.45 – 8.15 

- godziny popołudniowe i wieczorne: 15.00 – 22.00 

- inne godziny do ustalenia z Kierownikiem Zespołu Krytych Pływalni 

 

4. Składanie wniosków o wynajem: 

Wszystkie zainteresowane podmioty i grupy serdecznie zapraszamy do składania pisemnych 

wniosków o wynajem do Kanclerza AWF w Krakowie. Wniosek powinien zawierać: 

- zakres wynajmu tj: rodzaj niecki basenowej (basen sportowy lub rekreacyjny), ilość torów 

(ewentualnie z wyszczególnieniem ich położenia – boczne, środkowe), czas/ilość godzin  

- deklarowany okres wynajęcia basenu/ów 

- informację o charakterze realizowanych zajęć 

- przewidywana ilość uczestników danych zajęć 

- dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej ze strony najemcy (tel.; adres e-mail.) 

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Kanclerza AWF – budynek główny AWF w Krakowie 

al. Jana Pawła II 78–paw.A pok.304 lub drogą elektroniczną na adres: basen@awf.krakow.pl 

 

 

 

 

mailto:basen@awf.krakow.pl


 

5. Oferta cenowa – podane kwoty są cenami brutto: 

 

  ZESPÓŁ KRYTYCH PŁYWALNI CENA   jednostka 

1 BASEN SPORTOWY -wynajem 1 toru 140,00 zł  tor/45 min.  

2 BASEN SPORTOWY -wynajem od 2  do 8 torów 120,00 zł  tor/45 min.  

4 BASEN REKREACYJNY -wynajem CAŁOŚĆ  450,00 zł  45 min.  

5 BASEN REKREACYJNY -wynajem 1/2  260,00 zł  45 min.  

 

 

 

6. Wjazd i parking przy Zespole Krytych Pływalni 

Wszystkie samochody kontrahentów wynajmujących i klientów korzystających z obiektów 

sportowych wjeżdżające na teren wewnętrzny AWF (w tym parking przy Zespole Krytych 

Pływalni) objęte są opłatą: 

- 20,00 zł za każdy wjazd (z prawem postoju w godz. 7.00-22.00) 

LUB 

- 150,00 zł opłata abonamentowa (obowiązuje w okresie od 1 października 2022r.  do 30 

września 2023r.  z prawem postoju na czas wynajmu i korzystania z obiektów sportowych) 

Wjazd od ul. Nowohuckiej 

 

7. Kontakt w powyższych kwestiach: 

 

Kierownik Zespołu Krytych Pływalni AWF w Krakowie 

mgr Kamil Karwel 

 

tel.: 0-12 683 14 64 

e-mail: basen@awf.krakow.pl 

 

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
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