CENNIK LODOWISKA
Sezon 2017/2018

RODZAJ BILETU

CENY

Czas ważności

30 min.

Dopłata
za 6 min.

Bilet normalny

4,00 zł

0,80 zł

Wypożyczenie łyżew NORMALNY

6,00 zł

Bilet ulgowy

3,00 zł

Wypożyczenie łyżew ULGOWY

4,00 zł

Bilet szkolny

2,00 zł

Wypożyczenie łyżew SZKOLNY

3,00 zł

Familijny (2+1) / 3 bilety

9,00 zł

1,80 zł

Familijny (1+2) / 3 bilety

7,50 zł

1,50 zł

Familijny (2+2) / 4 bilety

11,00 zł

2,20 zł

Wypożyczenie łyżew FAMILIJNY

4,00 zł

Grupowy (min. 10 osób)

3,00 zł

0,60 zł

Rodzina 3+

3,00 zł

0,60 zł

Wypożyczenie łyżew 3+

4,00 zł

Senior

3,00 zł

Wypożyczenie łyżew SENIOR

4,00 zł

Wypożyczenie pingwinów

4,00 zł

Wypożyczenie pingwinów 3+

3,00 zł

Ostrzenie łyżew

7,00 zł

Płozy saneczkowe

2,00 zł

0,60 zł

0,40 zł

0,60 zł

* Dopłata za przekroczenie czasu naliczana jest z dołu, za każde przekroczone 6 min.
Wypożyczenie łyżew, wypożyczenie pingwinów to usługa jednorazowa, płatna w kasie wyjściowej .

PROMOCJA!
Aktywne Poniedziałki: super oferta ważna tylko w poniedziałki
PONIEDZIAŁEK

RODZAJ BILETU
Czas ważności

30 min.

Dopłata
za 6 min.

Bilet normalny

3,00 zł

0,60 zł

Bilet ulgowy, Rodzina 3+, Senior

2,00 zł

Siedlecka Karta Sportowa
Dla klientów indywidualnych

30-dniowa

30 dni

Kwota
do wykorzystania
60 zł

60-dniowa

60 dni

130 zł

100 zł

90-dniowa

90 dni

200 zł

150 zł

180-dniowa

180 dni

410 zł

300 zł

Roczna

360 dni

700 zł

500 zł

Karta Sezonowa
Tylko lodowisko!

150 dni

500 zł

250 zł

Rodzaj karty

Czas ważności

Cena karnetu
50 zł

*Karta może być wykorzystywana przez nieograniczoną liczbę osób.
**Naliczanie opłaty zgodnie z cennikiem (dni tygodnia, kategorie biletów).
Dla firm
Kwota i czas ważności doładowania zgodnie z cennikiem kart dla klientów indywidualnych.
Naliczanie opłaty wg cennika dla GRUP ZORGANIZOWANYCH.

Siedlecka Karta Sportowa umożliwia korzystanie z obiektów sportowych ARMS:
Parku Wodnego Siedlce, kręgielni, siłowni, stadionu la, lodowiska, kortów tenisowych, hali
sportowej, sali tenisa stołowego.

Legenda, dodatkowe informacje:
Rodzaje biletów:
Ulgowy

dzieci, uczniowie, renciści, niepełnosprawni, studenci do ukończenia
26. r.ż. - za okazaniem ważnej legitymacji

Familijny (2+1)

rodzina: dwie osoby dorosłe i jedno dziecko

Familijny (1+2)

rodzina: jedna osoba dorosła i dwoje dzieci

Familijny (2+2)

rodzina: dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci

Szkolny

dotyczy zajęć wychowania fizycznego

Grupowy

dla grup zorganizowanych, min. 10 osób, przy wcześniejszym zgłoszeniu /
rezerwacji, do każdej pełnej 10-osobowej grupy – 1 opiekun wejście gratis

Rodzina 3+

zniżka dostępna dla mieszkańców miasta Siedlce posiadających
ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny, których numer zaczyna się cyframi:
1464011. Zniżki nie dotyczą innych ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny.

Senior

na podstawie karty Senior 65+

Wstęp wolny dla dzieci do lat 3, w obecności dorosłego opiekuna.
Dzieci do lat 12 tylko pod opieką osoby dorosłej.
Opiekun osoby niepełnosprawnej trwale wymagającej opieki - wejście gratis.
Opłata za zgubienie paska z transponderem - 30 zł
Opłata za wydanie karty abonamentowej - 10 zł

