
CENNIK 

BILETY WSTĘPU 
 

NORMALNY   

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 

6,00 zł za godz. / od osoby 

 

NORMALNY  

 SOBOTA, NIEDZIELA, DNI WOLNE OD PRACY 

8,00 zł za godz. / od osoby 

 

ULGOWY 

3,00 zł za godz. / od osoby do 19 lat 

 

DZIECI DO LAT 6 WSTĘP BEZPŁATNY 

 

 

 

 
 

 

 

 

OŚRODEK REKREACYJNY „PLANTY” 

C E N N I K  
OD 09:00 DO GODZ. 17:00 

  BILET WSTĘPU NORMALNY – 5,60 zł od osoby; 

 BILET WSTĘPU NORMALNY – 5,00 zł od osoby; 

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

  BILET WSTĘPU NORMALNY – 3,40 zł od osoby  

 zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 BILET WSTĘPU ULGOWY – 3,40 zł 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 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 – 1,20 zł 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 od dziecka do 6 roku życia oraz imprezy MOSiR 

 BILET WSTĘPU ULGOWY – 1,00 zł od dziecka do 6 roku życia oraz imprezy MOSiR 

     program Karta Mieszkańca Gminy Mikołów 

 

PO GODZ. 17:00 ORAZ OPIEKUN DZIECKA DO LAT 12 

  

 BILET WSTĘPU NORMALNY – 2,80 zł od osoby; 

 BILET WSTĘPU NORMALNY – 2,50 zł od osoby; program „Liczna Rodzina” 

 BILET WSTĘPU NORMALNY – 1,70 zł od osoby 

 zaświadczenie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 BILET WSTĘPU ULGOWY – 1,70 zł 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 – 1,50 zł od osoby ; program  „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 – 0,60 zł 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 – 0,60 zł od dziecka do 6 roku życia. 

  

 

  
 

 

 

DZIECI DO LAT 6 WSTĘP BEZPŁATNY 


