
  
 

 
  Załącznik do Zarządzenia Nr 463/14 
 Prezydenta Miasta Szczecin 
 z dnia 4 grudnia 2014 r. 
 
 
 
 
TABELA III. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LODOWISKA (w sezonie zimowym) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* - uczniowie, studenci do 26 roku Ŝycia, emeryci i renciści – po okazaniu waŜnej legitymacji, 
**  - waŜność karnetu upływa wraz z zakończeniem sezonu; do zakupu karnetu ulgowego uprawnieni są: uczniowie, 

studenci do 26 roku Ŝycia, emeryci i renciści – po okazaniu waŜnej legitymacji, 
*** - po okazaniu waŜnej karty, cena za osobę, jeŜeli zgodnie z cennikiem nie przysługuje tej osobie tańszy bilet, 
**** - cennik biletów zgodny z zasadami programu Szczecin Przyjazny Rodzinie (SPR), na podstawie Uchwały Nr 

XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin 
programu Szczecin Przyjazny Rodzinie oraz o zmianie innych uchwał (ze zmianami),  

***** - moŜliwość wstępu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00, po wcześniejszej telefonicznej 
rezerwacji; grupa zorganizowana to grupa licząca co najmniej dziesięcioro dzieci w wieku przedszkolnym lub 
szkolnym, 

****** - na kaŜde dziesięcioro dzieci w grupie jednemu opiekunowi przysługuje darmowy wstęp. 
*******- za okazaniem stosownych dokumentów. 
 
 
Po przekroczeniu czasu obj ętego opłat ą za bilet tj. 1 h, b ędzie naliczana opłata za rzeczywisty czas 

przebywania na tafli lodowiska czyli proporcjonalni e według cennika 1/60 ceny jednostkowej za 
kaŜdą minut ę. 

 

Lp. Wyszczególnienie cena jednostkowa 
[brutto] 

1. bilet ulgowy (1h) *                8,00 zł  
2. bilet normalny (1h)              12,00 zł  
3. karnet (600 min.) ulgowy **              60,00 zł  
4. karnet (600 min.) normalny **            100,00 zł  
5. kaucja za  wydanie karnetu              15,00 zł  
6. wstęp dla posiadaczy Szczeci ńskiej Karty Rodzinnej*** zgodnie z zasadami  

funkcjonowania programu 
SPR**** 7. wstęp dla posiadaczy Szczeci ńskiej Karty Seniora*** 

8. wynaj ęcie całego lodowiska (1h) 
od godz. 9:00 do godz.15:00            250,00 zł  

9. wynaj ęcie całego lodowiska (1h) 
od godz.15:00 do godz. 21:00            600,00 zł  

10. oplata za zagubion ą lub zniszczon ą kart ę wst ępu na 
lodowisko   30,00 zł 

11. 
bilet dla grup zorganizowanych 
przedszkolnych/szkolnych***** 
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00 

             5,00 zł/os. 

12. opiekun grupy przedszkolnej/szkolnej ****** wstęp bezpłatnie 

13. osoby niepełnosprawne*******  
(wraz z jednym opiekunem)  wstęp bezpłatnie 


