PRZERWA W AQUASFERZE, PROMOCJE NA GŁOWACKIEGO I MARIAŃSKIEJ!
Nadchodzi wrzesień, a wraz z nim dojdzie do zmian organizacji pracy naszych pływalni!
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie informuje, że od 2 września rozpoczynamy przerwę
technologiczną w Wodnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym Aquasfera, natomiast pracę
wznawiają baseny przy ul. Mariańskiej 1 i Głowackiego 27.
Pływalnia na ul. Głowackiego rozpoczyna działalność po przerwie wakacyjnej w trakcie której
dokonaliśmy wszelkich wymaganych przepisami przeglądów serwisowych i koniecznych napraw
związanych z długoletnią eksploatacją obiektu. Do życia po długim, ale absolutnie koniecznym
okresie prac naprawczych wraca także kameralna pływalnia przy ul. Mariańskiej – powodem
wyłączenia obiektu z eksploatacji było zawilgocenie i naruszenie struktur filarów nośnych części
basenowej. Prace objęły również modernizację i przebudowę układu wentylacji („Wymiana
Instalacji Wentylacji Wraz z Centralą w Obiekcie Basenie ZKOS II w Olsztynie”), a zakres dotyczył
m.in. montażu centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej i zintegrowanej pompy ciepła o szerokim
zakresie wydajności wraz z kanałami wentylacyjnymi nawiewu i wywiewu.
Uwaga, uwaga - na "dzień dobry" proponujemy Wam świetne promocje w obu tych obiektach. I tak:
na basenie przy ul. Mariańskiej od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-14:00 godzinne bilety
kosztują 6 zł (bilet ulgowy) i 8 zł (normalny)! Na basenie przy ul. Głowackiego i Mariańskiej w
soboty i niedziele o godzinie 14:00 oraz 15:00 godzinne wejścia są w cenie 5 zł (bilet ulgowy) i 6 zł
(normalny)!
2 września rozpoczynamy z kolei niezbędną przerwę technologiczno-konserwacyjną w WCRS
Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA, która potrwa do 22 września. W tym czasie dojdzie do wymiany
wody w basenach, a równolegle dokonamy wielu specjalistycznych przeglądów: pomp
cyrkulacyjnych, filtrów basenowych oraz ruchomego dna basenu olimpijskiego. Wiąże się to
jednocześnie z czyszczeniem i przeglądem niecek basenowych, zjeżdżalni rurowanych, saun i
innych atrakcji basenowych.
Przeglądy dotyczą także systemu obsługi klientów, czyli serwerów oraz stacji roboczych,
elementów sieciowych oraz elementów systemu szafkowego. W tym czasie w budynku dojdzie
również do szeregu drobnych napraw budowlanych oraz odświeżenia i renowacji najczęściej
użytkowanych pomieszczeń. Przeglądy muszą przejść także wszystkie systemy bezpieczeństwa
zainstalowane w obiekcie: system powiadamiania o pożarze, dźwiękowy system ostrzegawczy,
oświetlenia awaryjnego oraz monitoringu wizyjnego.
Uwaga! Wszystkie zakupione karnety do WCRS zachowują swoją ważność – zostaną przedłużone o
czas trwania przerwy. Formalności należy dokonać w kasie obiektu.
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