
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2022; poz. 232 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 137 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 13 września 2022 r. 

 

Cennik usług Uniwersyteckiego Centrum Sportowego  

 

Na podstawie 3 ust. 4 pkt 7 zarządzenia Nr 74 z dnia 24 kwietnia 2020 r. Regulamin 

organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Sportowego (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r.,  

poz. 135 z późn. zm.) 

 

z a r z ą d z a   s i ę, co następuje: 

 

§ 1 

1. Z tytułu korzystania z pływalni w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu przy  

ul. Józefa 17 pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli: 

 

Zakres i forma korzystania Stawka brutto 

Bilet normalny – jedno wejście 
poniedziałek – piątek  –15,00 zł/60 min. 

sobota i niedziela –17,00 zł/60 min. 

Bilet normalny – jedno wejście – każda 

dodatkowa minuta pobytu 

poniedziałek – piątek  – 0,20 zł/min. 

sobota i niedziela – 0,25 zł/min. 

Bilet ulgowy – jedno wejście 
poniedziałek – piątek  –13,00 zł/60 min. 

sobota i niedziela –15,00 zł/60 min. 

Bilet ulgowy – jedno wejście – każda 

dodatkowa minuta pobytu 

poniedziałek – piątek  – 0,20 zł/min. 

sobota i niedziela – 0,25 zł/min. 

 

2. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są: 

1) emeryci i renciści; 

2) studenci i doktoranci; 

3) absolwenci UMK na podstawie Karty Absolwenta; 

4) uczniowie; 

5) osoby niepełnosprawne. 

3. Wejścia nieodpłatne przysługują: 

1) dzieciom do ukończenia 5 roku życia; 

2) studentom niepełnosprawnym; 

3) studentom-sportowcom UMK, uczestnikom programu kariery dwutorowej; 

4) studentom-sportowcom UMK, członkom Akademickiego Związku Sportowego UMK  

w Toruniu (AZS UMK Toruń) – według list uczestników sekcji sportowych. 
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 § 2 

Z tytułu korzystania z sauny przy pływalni w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu 

przy ul. Józefa 17 pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli: 

 

Zakres i forma korzystania Stawka brutto 

Bilet normalny – jedno wejście 15,00 zł/60 min. 

Bilet normalny – jedno wejście – każda dodatkowa 

minuta pobytu 

0,50 zł/min. 

 

§ 3 

Z tytułu korzystania ze strefy saun w Uniwersyteckim Centrum Sportowym przy 

ul. Józefa 19 pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli: 

 

Zakres i forma korzystania Stawka brutto 

Bilet normalny – jedno wejście maksymalnie 150 

min. 

60,00 zł/ 

Bilet normalny – jedno wejście – każda dodatkowa 

minuta pobytu 

0,50 zł/min. 

 

§ 4 

Z tytułu korzystania ze strefy kąpieli relaksacyjnych w Uniwersyteckim Centrum Sportowym  

w Toruniu przy ul. Józefa 19 pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli: 

 

Zakres i forma korzystania Stawka brutto 

Kąpiel relaksacyjna kończyn górnych 25,00 zł/20 min. 

Kąpiel relaksacyjna kończyn dolnych i kręgosłupa 35,00 zł/20 min. 

Kąpiel relaksacyjna z hydromasażem   45,00 zł/20 min. 

Kąpiel relaksacyjna perełkowa 45,00 zł/20 min. 

 

§ 5 

1. Z tytułu korzystania z siłowni w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu przy  

ul. Gagarina 35 pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli: 

 

Zakres i forma korzystania Stawka brutto 

Bilet normalny – jedno wejście 60,00 zł 

Program wellness UMK – jedno wejście 30,00 zł 

Bilet ulgowy – jedno wejście 20,00 zł 

 

2. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są studenci i doktoranci UMK. 

3. Wejścia nieodpłatne przysługują: 

1)  studentom niepełnosprawnym UMK; 

2)  studentom-sportowcom UMK, uczestnikom programu kariery dwutorowej – w 

godzinach wyznaczonych przez dyrektora Centrum; 

3)  studentom-sportowcom UMK, członkom AZS Toruń – wg list uczestników sekcji 

sportowych, w godzinach wyznaczonych przez dyrektora Centrum. 

 

§ 6 

1. Z tytułu korzystania z zajęć rekreacyjnych i sportowych w Uniwersyteckim Centrum 

Sportowym pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli: 
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Zakres i forma korzystania Stawka brutto 

Zajęcia z instruktorem 40,00 zł/.zajęcia 

Zajęcia z instruktorem – Program wellness UMK 30,00 zł/zajęcia 

Otwarta rekreacja pod opieką prowadzącego – 

Program wellness UMK 

 20,00 zł/zajęcia 

Zajęcia z instruktorem –  bilet ulgowy 20,00 zł/zajęcia  

Otwarta rekreacja pod opieką prowadzącego – bilet 

ulgowy 

 10,00 zł//zajęcia  

 

2. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są studenci i doktoranci UMK. 

 

§ 7 

Z tytułu prowadzenia szkółek sportowych dla dzieci i młodzieży w Uniwersyteckim Centrum 

Sportowym pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli: 

 

Rodzaj kursu Stawka brutto 

jeden trening w tygodniu 150 zł/miesiąc 

dwa treningi w tygodniu 200 zł/miesiąc 

 

§ 8 

Centrum oferuje karnety. 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r. 

 

  R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala 


