
INFORMATOR 
DLA RODZICÓW

UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 
W PAŁACU MŁODZIEŻY

Dzień dobry,
Przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące

funkcjonowania Pałacu Młodzieży w Warszawie.
 

Jeśli potrzebują Państwo pomocy - z chęcią pomożemy.
 

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami 
o placówce na naszej stronie internetowej www.pm.waw.pl 

oraz śledzenia pałacowego fb.

Opracowanie informacji:  
Aneta Pałczyńska i Anna Rudowska

http://www.pm.waw.pl/
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STRUKTURA
 PAŁACU MŁODZIEŻY

Dyrektor Pałacu Młodzieży – piętro 1, pok. 203
Bartłomiej Krynicki, bkrynicki@pm.waw.pl

Zastępca Dyrektora – piętro 2, pok. 301
Robert Mikita, rmikita@pm.waw.pl 

Wicedyrekcja – piętro 2, pok. 303
Marleta Wyrzykowska-Tomczak, mtomczak@pm.waw.pl
Katarzyna Gromek-Sieczkowska, kgromek@pm.waw.pl
Anna Kepal, akepal@pm.waw.pl

Spotkanie z Dyrektorem PM

Dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie przyjmuje interesantów 
we wtorki w godz. 17.30-18.30 (Sekretariat - piętro 1, pok. 203).
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Sekretariat 
piętro 1, pok. 203, tel. 22 656 70 23, info@pm.waw.pl

Uczestnictwo 
parter, pok. 120, tel. 22 656 66 68, uczestnictwo@pm.waw.pl
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STRUKTURA
 PAŁACU MŁODZIEŻY

W Pałacu Młodzieży znajduje się 10 Pracowni:

1. Edukacji Czytelniczej 
     kier. Julita Pniewska, jpniewska@pm.waw.pl 
2. Informatyki i Nauki 
     kier. Wojciech Bogdański, wbogdanski@pm.waw.pl 
3. Gimnastyki Artystycznej i Akrobatyki 
     kier. Adriana Szymańska, aszymanska@pm.waw.pl
4. Modelarstwa, Techniki i Języków Obcych 
     kier. Anna Kotkowicz, akotkowicz@pm.waw.pl
5. Pływania i Skoków do Wody  
     kier. Anna Wierniuk, awierniuk@pm.waw.pl 
6. Sportu i Rekreacji 
     kier. Iwona Magdalena Witkowska, mwitkowska@pm.waw.pl
7. Sztuk Pięknych
     kier. Dorota Możejko-Retmaniak, dmozejko@pm.waw.pl
8. Tańca
     kier. Rafał Matysiak, rmatysiak@pm.waw.pl 
9. Teatru i Muzyki 
     kier. Magdalena Jelonek, mjelonek@pm.waw.pl
10. Współpracy i Działań Środowiskowych 
     kier. Zuzanna Machalska, zmachalska@pm.waw.pl                                           
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SALE I  MIEJSCA

Pałac Młodzieży podzielony jest na dwie strefy: główną (hol W) 
oraz sportową (hol D).

Hol W /Strefa główna/
To główny hol wejściowy do PM od strony ul. Świętokrzyskiej.
Z holu można dostać się dwiema klatkami schodowymi do pracowni
znajdujących się na trzech piętrach.

Hol D /Strefa sportowa/
To boczny hol wejściowy znajdujący się w skrzydle PKiN od strony ulicy
Emilii Plater.
Tu dwiema klatkami schodowymi można dostać się na piętro 2 i 3 
do pracowni sportowych i Klubu Młodzieżowego oraz na Pływalnię, 
na poziom -1.

Między holem W i D na parterze znajduje się korytarz przy Ogrodzie
Zimowym i Pływalni, którym można przechodzić ze strefy głównej 
do sportowej.
Można także przejść między strefą sportową a główną na 2 piętrze,
korytarzem przy Klubie Młodzieżowym i Czytelni.
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SALE I  MIEJSCA

Hol W /Strefa główna/

Uczestnictwo – parter, pok. 120, tel. 22 656 66 68
uczestnictwo@pm.waw.pl
Tu uczestnicy oraz Rodzice znajdą pomoc dotyczącą zapisów na zajęcia,
legitymacji pałacowych, zapisów na wyjazdy – ferie i wakacje.

Kasa dla Rodziców – parter, pok. 119.

Barek/Bistro na 1 piętrze – ogólnodostępny dla Uczestników, Rodziców 
i Instruktorów. Aby skorzystać z usług Bistro "Studio Smaku" Rodzic
pobiera bezpłatną wejściówkę/identyfikator w szatni w holu głównym.

Ogród Zimowy (parter, wejście z holu W), to miejsce w którym odbywają
się koncerty muzyczne, pokazy, spotkania i wystawy plastyczne.

Akwaria – w niszy na parterze za Ogrodem Zimowym.

CIiDM – Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego 
parter, pok. 103.
Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym dla uczniów 
klas 8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych: 
zapisy pod nr tel. 22 656 66 48 w godz. 15.30 - 19.00.

Antresola – miejsce nad Ogrodem Zimowym na 1 piętrze, 
można nią przejść do pracowni językowych.

Biblioteka – piętro 2, sala 332/333.
 
Czytelnia – piętro 2, sala 329. Tu uczestnicy mogą poczekać na zajęcia 
lub na Rodziców. Sala warsztatów i imprez związanych z propagowaniem
czytelnictwa.
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SALE I  MIEJSCA
 

Sala Balowa 412 , piętro 3 – sala taneczna. 

Sala Widowiskowa 413, piętro 3.

Sala Teatralna 407, piętro 3.

Hol D /Strefa sportowa/

Pływalnia - poziom -1.

Klub Młodzieżowy - sala 358, piętro 2.
To miejsce gdzie uczestnicy zajęć mogą kreatywnie i twórczo spędzić czas
czekając na zajęcia lub Rodziców pod czujnym okiem wykwalifikopwanej
kadry. W Klubie znajdują się bilard, piłkarzyki, gry planszowe i wiele innych.
Tu uczestnicy mogą odpocząć, pobawić się z koleżankami i kolegami,
odrobić lekcje. 
Sala imprez i akcji Pracowni Współpracy i Działań Środowiskowych.

Duża Sala Sportowa - piętro 3 - sala z trybunami, w której na co dzień
odbywają się zajęcia z akrobatyki, gimnastyki artystycznej, skoków na
trampolinie a także tenisa stołowego. Dodatkowo organizowane są pokazy
sportowe i duże pałacowe imprezy.

Mała Sala Sportowa - piętro 3 - sala zajęć akrobatyki, gimnastyki
artystycznej oraz fitness.

Sala Sportowa - piętro 2 (za Klubem Młodzieżowym) sala zajęć
szermierki, jazdy na rolkach i gier zespołowych.

Pokój Pielęgniarki - piętro 3, pokój 457, obok Dużej Sali Sportowej, 
tel. 506 469 820
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PRZEBYWANIE
RODZICÓW NA TERENIE

PAŁACU MŁODZIEŻY

Strefa Rodzica

To miejsce stworzone dla Rodziców i opiekunów znajdujące się w holu
głównym oraz holu w strefie sportowej na parterze.

Przebywanie Rodziców w innych częściach PM jest możliwe w trakcie        
 dni otwartych oraz na zaproszenie podczas różnych pokazów, turniejów,           
czy koncertów.  
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Bistro "Studio Smaku" (piętro 1) 

Dostępne dla wszystkich uczestników oraz Rodziców. Aby skorzystać 
z usług bistro, Rodzic pobiera bezpłatny identyfikator na portierni w holu
głównym. 

Parking

Pierwsze 15 minut na parkingu przed PKiN gratis!

Przewijak dla niemowląt

W holu głównym na parterze w toaletach damskiej oraz męskiej dostępny
jest przewijak dla niemowląt.



 

KĄCIK ZABAW
DLA MALUCHÓW
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Dla najmłodszych dzieci, które jeszcze nie są uczestnikami
pałacu przygotowaliśmy specjalne miejsce, gdzie mogą
spędzić czas w oczekiwaniu na starsze rodzeństwo. 
Kącik zabaw znajduje się w holu "D" w strefie sportowej.

Dzieci mogą korzystać z kącika zabaw tylko pod nadzorem
Rodzica lub dorosłego opiekuna.

Szczegółowy regulamin korzystania umieszczono na miejscu.



 

ZASADY PRACY
Z UCZESTNIKAMI
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Kontakt z Instruktorami

Z Instruktorami można kontaktować się za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Każdy instruktor ma nadany adres mailowy: pierwsza litera
imienia oraz nazwisko (bez polskich liter typu ń, ś)  @pm.waw.pl
Adresy mailowe inmstruktorów dostępne są na stronie internetowej
www.pm.waw.pl w zakładkach pracowni oraz Informatorze o zajęciach.

Zajęcia

Pałac Młodzieży dla uczestników działa od poniedziałku do soboty:
poniedziałek - piątek 14.30 - 20.00; sobota 9.00 - 14.00.

Nieobecność Instruktora

W przypadku nieobecności Instruktora na zajęcia oddelegowany jest inny
Instruktor na zastępstwo. Jeżeli nie ma możliwości zastępstwa zajęcia są
odwoływane.
Informacje o nieobecnościach Instruktorów zamieszczane są na stronie
www.pm.waw.pl w zakładce KOMUNIKATY.

Uczestnik swój wolny czas może też spędzić w Klubie Młodzieżowym 
lub Czytelni.

Rezygnacja z zajęć

W przypadku rezygnacji z zajęć, Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia  
Instruktora lub przesłania informacji o rezygnacji na adres: 
 uczestnictwo@pm.waw.pl lub info@pm.waw.pl.



 

LEGITYMACJE
I BEZPIECZEŃSTWO

Legitymacje uczestników

Na terenie pałacu obowiązują legitymacje PM. Do wyrobienia legitymacji
nowi uczestnicy dają Instruktorowi zdjęcie legitymacyjne, podpisane z tyłu
imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.

Każdy uczestnik przebywający na terenie naszej placówki posiada
legitymację i nosi ją ze sobą na zajęcia.
Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa:
1. Uczestnicy okazują legitymacje Ochronie na parterze;
2. W razie nagłego zdarzenia możemy reagować informując o zaistniałej 
    sytuacji Rodziców.
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Monitoring
Na terenie placówki prowadzony jest monitoring wizyjny, ochrona firmy
specjalistycznej oraz okresowe dyżury nauczycieli przy wejściach do PM.

Ewakuacja
W przypadku uruchomienia alarmu, po usłyszeniu syreny i głosowego
powiadomienia należy natychmiast opuścić budynek. Miejscem zbiórki 
jest boisko przed PM, w przypadku braku dostępności plac przy fontannie.

Objawy chorobowe
Jeżeli uczestnik posiada objawy infekcji czy przeziębienia, bardzo prosimy
aby w tym czasie nie przychodził na zajęcia do PM. Lepiej doleczyć
dziecko, niż narażać je na powikłania, a inne osoby na zarażenie.



 

IMPREZY

Inauguracja roku szkolnego (październik), 
Święto z okazji Odzyskania Niepodległości (listopad),
Święto Pałacu Młodzieży (kwiecień),
Dni Otwarte,
Dzień Dziecka,
Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Impreza to dodatkowe poza planowanymi zajęciami działanie na terenie
placówki, a także poza nią, takie jak: koncerty, warsztaty, spotkania, pokazy,
spektakle, turnieje, zawody, wycieczki, imprezy wyjazdowe.
Imprezy są z wyprzedzeniem reklamowane za pomocą plakatów w holu 
W i D, informacji na pałacowym fb oraz na stronie www jako wydarzenia.

Udział w Imprezach 
Instruktorzy wraz z uczestnikami biorą udział w najważniejszych dla Pałacu
Młodzieży wydarzeniach: 
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Instruktorzy rozdają do podpisania Rodzicom zgodę na wykorzystanie
wizerunku dziecka. Związane jest to z dokumentacją fotograficzną 
oraz filmową, która tworzona jest podczas pałacowych imprez i innych
wydarzeń.



 

CZEKAJĄC NA ZAJĘCIA
LUB RODZICA

Czas wolny

Uczestnik czekający na zajęcia lub na Rodziców swój wolny czas może
spędzić w miejscach na terenie PM do tego przeznaczonych.
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Klub Młodzieżowy - sala 358, piętro 2, strefa sportowa

Znajdują się w niej bilard, piłkarzyki, gry planszowe. 
Uczestnicy mogą w niej odpocząć, pobawić się z koleżankami i kolegami,
odrobić lekcje. Sala imprez i akcji Pracowni Współpracy i Działań
Środowiskowych.

Czytelnia – piętro 2, sala 329.

Tutaj, pośród książek można wyciszyć się, przeczytać coś ciekawego,
odrobić lekcje lub skorzystać z komputera.
Jest to sala warsztatów i imprez związanych z propagowaniem czytelnictwa.

Barek/Bistro – piętro 1

W Bistro "Studio Smaku" można kupić ciepły posiłek lub przekąskę :)



 

REKRUTACJA
 

złożyć w punkcie rekrutacyjnym placówki 
wrzucić do skrzynki w holu głównym
przesłać na adres mailowy zapisy@pm.waw.pl

Zapisy na zajęcia 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez elektroniczny system rekrutacyjny
na stronie: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
Rodzice wypełniają deklaracje kontynuacji zajęć swoich dzieci bądź aplikują
na nowe zajęcia. Wypełniony i podpisany przez Rodzica/ów wniosek można: 

Informacje o zapisach dostępne są na stronie www.pm.waw.pl w zakładce
ZAPISY.

Telefon do Rodzica

Podczas zapisów, wypełniając wniosek należy podać numer telefonu 
Rodzica/Opiekuna - będzie on wykorzystany tylko w sytuacjach dotyczących
Państwa dziecka.
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Informator o pracowniach

Przed dokonaniem zapisu dziecka na zajęcia warto zapoznać się 
z "Informatorem o pracowniach" dostępnym na stronie www.pm.waw.pl 
w zakładce "Informator" lub "Komunikaty".

Informator zawiera: rodzaj zajęć, wiek uczestników, wymagania, zagadnienia
ogólne oraz zamierzone efekty z podziałem na wiek i poziom zaawansowania.
W informatorze zamieszczono również informacje dotyczące dni i godzin
zajęć oraz adresy mailowe Instruktorów prowadzących dane zajęcia.
UWAGA! Wiek kandydata liczony jest w roku kalendarzowym 
(np. jeżeli uczestnik urodził się w listopadzie i w obecnym roku
kalendarzowym ma 12 lat, to może aplikować na zajęcia dla 12-latków).



 

REKRUTACJA

Sprawdziany dla nowych kandydatów
W określone dla Placówki dni (w czerwcu) Instruktor przeprowadza
sprawdziany dla nowych kandydatów. 

Nowi kandydaci aplikują cyfrowo, a ich wnioski, podpisane przez jednego 
z Rodziców są wprowadzane do systemu zapisów. Uczestnicy otrzymują
wygenerowany komputerowo dzień i godzinę sprawdzianu, na który
muszą się stawić.
Po sprawdzianach w systemie w odpowiednim terminie będzie widoczna
informacja, czy kandydat został zakwalifikowany, czy niezakwalifikowany
na zajęcia.

Zapisy uzupełniające
Jeśli w pracowni są wolne miejsca kandydaci na zajęcia aplikują 
na sprawdziany pod koniec sierpnia (procedura sprawdzianów 
jak w przypadku sprawdzianów czerwcowych). 

Zapisy na wolne miejsca 
Od 1 września w systemie pojawiają się informacje o wolnych miejscach 
w Pracowniach.
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Tylko WNIOSEK ZAPISÓW

Do placówki należy dostarczyć tylko wniosek, wypełniony i podpisany 
przez co najmniej jednego z Rodziców. 
UWAGA! Pałac Młodzieży nie zbiera żadnych oświadczeń, rozliczeń
podatkowych, itp.

Kontynuacja zajęć dla uczestników PM
W maju uczestnicy PM mogą składać wniosek na kontynuację zajęć 
w przyszłym roku szkolnym (jeśli jest to przewidziane w danej grupie 
i pozwala na to wiek uczestnika).



 

SKŁADKA
NA RADĘ RODZICÓW

 Składka semestralna, bezzwrotna – 180 zł pierwsze zajęcia,                           
pierwsze dziecko; 120 zł – na drugie dziecko, drugie i kolejne zajęcia.
 Składka roczna, bezzwrotna, płatna do końca października:

konto bankowe: 12 1240 6191 1111 0000 4581 0530 

Kasa dla Rodziców – parter, pok. 119

W Pałacu Młodzieży działa Rada Rodziców, która ustaliła następujące
sposoby i wysokości składek na rok szkolny 2022/2023:

1.

2.
        300 zł - za pierwsze zajęcia, pierwsze dziecko;
        200 zł - za drugie zajęcia, drugie dziecko;
        100 zł - za każde kolejne zajęcia.

Maksymalna bezzwrotna opłata roczna wynosi 1.000 zł niezależnie          
 od ilości zajęć i dzieci.

Wpłat można dokonać poprzez:

       Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży

Środki ze składek pozwolą na realizację wielu ciekawych przedsięwzięć
skierowanych do Państwa dzieci, w tym: konkursy, olimpiady, turnieje,
zakupy środków dydaktycznych, a także współsfinansowanie wyposażenia
pracowni i wiele innych.
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RADA RODZICÓW
I RADA MŁODZIEŻY

Rada Rodziców

Wyłaniana spośród chętnych do działania Rodziców. Kandydatury osób
zainteresowanych pracą społeczną zgłaszane są kierownikom pracowni.
Zebrania Rady Rodziców odbywają się minimum raz w semestrze.

Kontakt email: radarodzicow@pm.waw.pl lub za pośrednictwem
sekretariatu. 

Regulamin Rady Rodziców przy Pałacu Młodzieży znajduje się na stronie
www.pm.waw.pl

Fundusz Rady Rodziców wspiera statutową działalność Pałacu Młodzieży.

Rada Młodzieży

Wszyscy uczestnicy Pałacu stanowią Samorząd, którego reprezentacją 
jest Rada Młodzieży. Rokrocznie dążymy do tego, by w Radzie Młodzieży
znaleźli się przedstawiciele wszystkich 10 Pracowni Pałacu Młodzieży. 
Rada zrzesza aktywnych, pełnych pasji oraz ciekawych świata młodych 
ludzi. 
Koordynatorka: Zuzanna Machalska, zmachalska@pm.waw.pl

Informacje o działaniach Rady Młodzieży znajdują się na stronie
www.pm.waw.pl
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INSTRUKTORZY
SPOŁECZNI, ASYSTENCI

Instruktorzy społeczni

Instruktorem społecznym może zostać osoba pełnoletnia.
Jednym z jego zadań jest wspieranie Instruktora podczas zajęć 
lub imprez. 

Szczegółowe informacje w Sekretariacie.

Asystenci

Asystentem może zostać uczestnik Pałacu Młodzieży po ukończeniu 
12 roku życia i mający minimum dwuletni staż na zajęciach.
Każdy Instruktor może mieć jednego Asystenta w grupie.

Karta osiągnięć uczestnika

Uczestnik, który ma wybitne osiągnięcia (np. medale, puchary, 
miejsca finałowe, wyróżnienia) w zawodach, konkursach, wystawach,
wpisuje je do Karty osiągnięć (do pobrania w Uczestnictwie). 
Powyższą Kartę potwierdza Instruktor. 
Karta posłuży do uzyskania zaświadczenia z placówki potrzebnego 
np. w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
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ODZNAKA 
PAŁACU MŁODZIEŻY

Małą Odznakę Pałacu Młodzieży - uczestnicy, którzy są w wieku 

Złotą Odznakę Pałacu Młodzieży - uczestnicy, którzy ukończyli 

Honorową Odznakę Pałacu Młodzieży - osoby spoza Pałacu, 

Odznaka Pałacu Młodzieży

Odznaka Pałacu Młodzieży jest zdobywana od 1958 roku, 
kiedy to pierwszy dyrektor Pałacu Młodzieży Jerzy Berek opracował 
jej koncepcję i wprowadził to zadanie do realizacji.

Pałac Młodzieży przyznaje trzy rodzaje odznak:

      10 – 14 lat i mają co najmniej dwuletni „staż pałacowy”.  

      13 lat i mają co najmniej trzyletni „staż pałacowy”

      które swoją pracą przyczyniły się do rozwoju placówki 
      lub pracownicy, którzy mają szczególne zasługi dla Pałacu Młodzieży 
      oraz  byli uczestnicy PM, którzy zrealizowali projekt na rzecz 
      społeczności Pałacu Młodzieży.

Regulamin Odznaki znajduje się na stronie www.pm.waw.pl

Koordynatorką Odznaki PM jest Pani Ewa Zaborska, 
pok. 355, piętro 2, hol "D", ezaborska@pm.waw.pl
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STOWARZYSZENIA

Klub UKS Pałac Młodzieży "SYRENA" 

W Pałacu Młodzieży działa Uczniowski Klub Sportowy.
Statut, informacje o zarządzie znajdują się na stronie www.pm.waw.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Warszawie 
"To My z Pałacu Młodzieży"

Wspiera działalność statutową Pałacu Młodzieży w Warszawie 
w obszarze realizowanych przez Pałac zadań edukacyjnych,
wychowawczych, kulturalnych, profilaktycznych, opiekuńczych,
prozdrowotnych, rekreacyjnych i sportowych. Integruje społeczność
obecnych i byłych wychowanków Pałacu, obecnych i byłych pracowników
Pałacu, a także innych osób działających społecznie na jego rzecz. 
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WAKACJE I  FERIE

 
 
 

 
 
 

Wakacje w Pieczarkach

Pałac Młodzieży w Warszawie proponuje obozy rekreacyjno-sportowe 
na terenie własnego Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach 
nad jeziorem Dargin na Mazurach k. Giżycka.
Informacje dla Rodziców o zasadach uczestniczenia w Akcji Letniej znajdują
się na stronie pałacowej w zakładce Wakacje/Informacje dla Rodziców.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Uczestnictwem PM 
lub do zapisów online na stronie pałacowej w zakładce Wakacje.

Instruktorzy wraz z grupami mogą wyjechać do Pieczarek 
na zorganizowane weekendowe wyjazdy tematyczne w trakcie roku
szkolnego.

Ferie w Pałacu Młodzieży

Podczas ferii zimowych zajęcia odbywają się w blokach: 
15.00-16.30; 17.00-18.30 od poniedziałku do piątku.
Przed feriami na pałacowej stronie www oraz na fb umieszczany 
jest szczegółowy harmonogram naszych propozycji.

W czasie ferii organizowane są również wyjazdy do Pieczarek 
lub na obozy szkoleniowe.
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PANORAMA I MEDIA

 
 

Media, Serwisy społecznościowe

Nasze działania są pokazywane na stronie www.pm.waw.pl, fb,
Instagramie, YouTube.
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Panorama 

To pismo Pałacu Młodzieży, w którym zamieszczane są artykuły 
dotyczące naszej Placówki  i ciekawostki dla dzieci i młodzieży.  
Jest zamieszczona na stronie www.pm.waw.pl w zakładce Panorama 
oraz publikowana na pałacowym fb.

Jeśli uczestnik chce przekazać coś ciekawego czytelnikom i napisać 
artykuł zapraszamy do kontaktu z Redaktorką Panoramy Julitą Pniewską
jpniewska@pm.waw.pl 

http://www.pm.waw.pl/
mailto:jpniewska@pm.waw.pl


 

PŁYWALNIA

poniedziałek w godz. 20.15 - 21.00 (w wodzie),
środa w godz. 21.00 - 21.45 (w wodzie),
piątek w godz. 20.30 - 21.15 (w wodzie).

poniedziałek w godz. 08.30 - 09.15 i od godz. 09.15 - 10.00 (w wodzie),
środa w godz. 08.00 - 8.45 i od godz. 08.45 - 09.30 (w wodzie),
piątek w godz. 08.30 - 09.15 (w wodzie). 

Istnieje możliwość korzystania z pałacowej pływalni.
UWAGA! Basen w najpłytszym miejscu posiada 1,60 m głębokości.

Pływanie rekreacyjne wieczorne:

Ceny karnetów na pływanie rekreacyjne wieczorne: 10 wejść - 200 zł,               
20 wejść - 350 zł.

Pływanie rekreacyjne poranne:

Ceny karnetów na pływanie rekreacyjne poranne: 10 wejść - 150 zł,             
 20 wejść - 250 zł.

Sprzedaż karnetów w sekcji ekonomicznej w godzinach 9.00 - 15.00,
tel. 22 620 50 94  lub 506 434 130.

Aktualne informacje na stronie www.pm.waw.pl w zakładce 
KOMUNIKATY - Informacje o pływalni.
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