
 

C E N N I K  L O D O W I S K O  
BILETY WSTĘPU 

 

  BILET WSTĘPU NORMALNY – 5,60 zł  za godz.  od osoby 

  

  BILET WSTĘPU NORMALNY – 5,00 zł  za godz. od osoby 

       programy  „Karta Mieszkańca Gminy Mikołów”;  „Liczna Rodzina” 

   

  BILET WSTĘPU NORMALNY – 3,40 zł  za godz. od osoby  

     zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

  

 BILET WSTĘPU ULGOWY – 3,40 zł  za godz. od osoby  

(dotyczy uczniów i studentów do 24 roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów  

i rencistów powyżej 60 roku życia za okazaniem stosownego dokumentu, osób z orzeczonym znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności za okazaniem stosownego dokumentu) 

  

 BILET WSTĘPU ULGOWY – 3,00 zł  za godz. od osoby  

      program „Karta Mieszkańca Gminy Mikołów” ; „ Liczna Rodzina” 

(dotyczy uczniów i studentów do 24 roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów  

i rencistów powyżej 60 roku życia za okazaniem stosownego dokumentu, osób z orzeczonym znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności za okazaniem stosownego dokumentu) 

  

 BILET WSTĘPU ULGOWY – 2,50 zł  za godz. od osoby  

    zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotyczy uczniów i studentów do 24 roku życia za 

okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów i rencistów powyżej 60 roku życia za okazaniem 

stosownego dokumentu, osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności za 

okazaniem stosownego dokumentu) 

  

 BILET WSTĘPU ULGOWY –  1,20 zł   za godz. od dziecka do 6 roku życia  

  

 BILET WSTĘPU ULGOWY – 1,00 zł  za godz. od dziecka do 6 roku życia  

     program Karta Mieszkańca Gminy Mikołów 

   

 BILET WSTĘPU ULGOWY – 0,10 zł od osoby do 19 roku życia uprawniający do udziału w imprezach 

    sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR  

 

 SZKOLNY - 1,00 zł  za godzinę od osoby dla zorganizowanych grup szkolnych z terenu Mikołowa, 

    w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku  

 SZKOLNY - 2,00 zł  za godzinę od osoby dla zorganizowanych grup szkolnych spoza Mikołowa,  

   w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku  
 

USŁUGI 

WYPOŻYCZENIE ŁYŻEW – 7,00 zł  od pary  

WYPOŻYCZENIE KASKU – 2,00 zł  od sztuki 

OSTRZENIE ŁYŻEW – 3,00 zł  od pary  


