
Lp. Rodzaj biletu Czas

Bilet (poniedziałek-piątek)

Bilet normalny* 45 min

Bilet ulgowy* 45 min

2 Bilet grupowy, szkolny WF 45 min

Bilet (sobota-niedziela)

Bilet normalny* 45 min

Bilet ulgowy* 45 min

4 Bilet grupowy 45 min

5
Bilet dla dzieci do 7 lat pod opieką rodzica lub 

opiekuna prawnego

6 Bilet "Feryjny" 45 min

7 **Bilet "Feryjny-grupowy" 45 min

8 Bilet "HURA TURA" 45 min

               (30 minut więcej)

1

3

Ceny biletów wstępu na lodowisko KS "Orlik" 2022-2023

* program Rodzina+  -  50% ceny

Bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się tj. posiadającym legitymację szkolną lub studencką oraz 

osobom niepełnosprawnym, emerytom i rencistom

Cena

13 zł

10 zł

7 zł

15 zł

12 zł

9 zł

7 zł

7 zł

Bezpłatny

Bilet grupowy przysługuje osobom uczącym się tj. posiadającym legitymację szkolną lub studencką wraz 

z opiekunem (min. 1+2). Przysługuje prowadzącym zorganizowane formy nauki i rekreacji dla dzieci.

**Bilet "Feryjny" przysługuje osobom uczącym się tj. posiadającym legitymację szkolną lub studencką 

(dotyczy okresu 16.01-29.01.2023 r.

Nr tury Godziny

I* 8:00 - 8:45*

8 zł

II* 9:00 - 9:45*

III 10:00 - 10:45

IV 11:00 - 11:45

Przerwa techniczna   11:45-12:30

V 12:30 - 13:15

VI 13:30 - 14:15

VII 14:30 - 15:15

Przerwa techniczna   15:15 - 16:00

VIII 16:00 - 16:45

XI 19:30 - 20:15

  XII 20:30 - 21:45**

IX 17:00 - 17:45

X 18:00 - 18:45

Przerwa techniczna  18:45 - 19:30

Przy temperaturze zewnętrznej powyżej +15'C lodowisko może być nieczynne. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w powyższym harmonogramie ze względu na czynniki zewnętrzne takie jak stan tafli lodu, 

W okresie ferii 16.01-27.01 (pon.-piątek) od godziny 8:00 do 10:00 lodowisko objęte jest całkowitą 

rezerwacją BBOSiR na potrzebę organizacji warsztatów dla dla dzieci.

* UWAGA! W  środy 25.01, 01.02, 08.02, 15.02, 22.02 w godzinach 20:30-21:45 lodowisko objęte jest 

całkowitą rezerwacja na potrzeby "Nauki jazdy w pięciu krokach dla dorosłych".

** UWAGA! W  soboty 04.02 11.02, 18.02, 25.02 oraz niedzieę 26.02 w godzinach 8:00-10:00 lodowisko 

objęte jest całkowitą rezerwacja na potrzeby "Nauki jazdy w pięciu krokach dla dzieci".
Bilet "Hura Tura" dotyczy osób fizycznych dla wybranych akcji organizowanych przez BBOSiR


