
ZAPRASZAMY  NA  LODOWISKO „ŁYŻWINEK”  

W PAKOSŁAWIU 

 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu zaprasza wszystkich spragnionych 

aktywnego, zimowego wypoczynku na lodowisko „Łyżwinek”  od dnia  

9 stycznia 2016 roku. 

Godziny funkcjonowania lodowiska „Łyżwinek” : 

- od poniedziałku do piątku – od 14°° do 21³° 

- soboty, niedziele i święta –  od 12°° do 21³° 

 

LODOWISKO „ŁYŻWINEK”  - CENNIK USŁUG 2016 ROK 

 

LP. RODZAJ USŁUG CZAS CENA 

1. Bilet wstępu jednorazowy, ulgowy 1 godzina 3,00 zł 

2. Bilet wstępu jednorazowy, normalny 1 godzina 5,00 zł 

3. Bilet wstępu jednorazowy ulgowy 

Karta „Rodzina Trzy Plus” 

1 godzina 1,00 zł 

4.  Bilet wstępu jednorazowy normalny 

Karta „Rodzina Trzy Plus” 

1 godzina 3,00 zł 

5. Bilet grupowy normalny – 10 osób i więcej 1 godzina 4,00 zł / os. 

6.  Bilet grupowy ulgowy – 10 osób i więcej 1 godzina 2,00 zł / os. 

7. Dopłata za przekroczony czas pobytu  

na lodowisku do biletu normalnego 

½ godziny 2,50 zł 

8. Dopłata za przekroczony czas pobytu  

na lodowisku do biletu ulgowego 

½ godziny 1,50 zł 

9. Dopłata za przekroczony czas pobytu  

na lodowisku do biletu normalnego 

1 godzina 5,00 zł 

10. Dopłata za przekroczony czas pobytu  

na lodowisku do biletu ulgowego 

1 godzina 3,00 zł 

11.  Udostępnienie całej płyty lodowej 1 godzina 200,00 zł 



12. Wypożyczalnia łyżew 1 godzina 5,00 zł / para 

13. Wypożyczalnia łyżew Karta „Rodzina Trzy Plus” 1 godzina  3,00 zł / para 

14. Bilet wielokrotnego wejścia – karnet – normalny  

(10 wejść 1 godzinnych + 11 godzina gratis) 

11 godzin 50,00 zł 

15. Bilet wielokrotnego wejścia – karnet – ulgowy 

(10 wejść 1 godzinnych + 11 godzina gratis) 

11 godzin 30,00 zł 

16. Wypożyczalnia kasków 1 godzina 1,00 zł / 

sztuka 

 

Bilet ulgowy przysługuje uczniom szkół : podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, 

studentom do 25 roku życia oraz emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym  

(po wcześniejszym okazaniu aktualnej legitymacji). 

 

       Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji  

       w Pakosławiu 

       Halina Kusz 

 

 

 

 

 

 


