
LODOWISKO PSZÓW 
HARMONOGRAM ŚLIZGAWEK i CENNIK 

obowiązuje od 11 listopada 2022 roku 

 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 
SOBOTA – NIEDZIELA  

wejścia ogólnodostępne: 

8:00-10:00 
10:30-15:00 

Wstęp dla szkół oraz grup zorganizowanych  
po wcześniejszej rezerwacji. 

Przerwy techniczne: 10:00-10:30 i 12:30-13:00. 

I wejście  
8:00-9:00 

9:00-9:30 przerwa 

II wejście  
9:30-10:30 

wejścia ogólnodostępne: 10:30-11:00 przerwa 

I wejście  
15:30-16:30 

III wejście 
11:00-12:00 

16:30-17:00 przerwa 12:00-12:30 przerwa 

II wejście  
17:00-18:00 

IV wejście 
12:30-13:30 

18:00-18:30 przerwa 13:30-14:00 przerwa 

III wejście  
18:30-19:30 

V wejście 
14:00-15:00 

19:30-20:00 przerwa 15:00-15:30 przerwa 

IV wejście  
20:00-21:00 

VI wejście 
15:30-16:30 

21:00-21:30 przerwa 16:30-17:00 przerwa 

V wejście 
21:30-22:30 

 

piątek-sobota: wejście ogólnodostępne 

pozostałe dni: amatorskie drużyny hokejowe 

VII wejście 
17:00-18:00 

18:00-18:30 przerwa 

VIII wejście 
18:30-19:30 

CENNIK ↓ 19:30-20:00 przerwa 

- bilet normalny: 10 zł za 1 godz.; 
- bilet ulgowy: 7 zł za 1 godz.*; 
- bilet rodzinny 2+3: 30 zł za 1 godz.  
(max. 2 os. dorosłe + 3 dzieci/młodzież ucząca 
się po okazaniu legitymacji szkolnej); 
- ostrzenie łyżew: 12 zł; 
- wypożyczenie łyżew: 6 zł za 1 godz.; 
- wynajem tafli lodowiska: 210 zł za 1 godz. 
dla amatorskich drużyn hokejowych  
(po regularnych ślizgawkach na podstawie 
odrębnych ustaleń). 

IX wejście 
20:00-21:00 

21:00-21:30 przerwa 

X wejście 
21:30-22:30 

 

piątek-sobota: wejście ogólnodostępne 

pozostałe dni: amatorskie drużyny hokejowe 
 

KAUCJA ↓ 

- wypożyczenie 1 pary łyżew/1 godz.: 20 zł; 
- klucz do szafki w szatni: 10 zł. 

*BILETY ULGOWE ↓ BEZPŁATNE KORZYSTANIE ↓ 
- dzieci do 6 roku życia; 
- dzieci i młodzież ucząca się po okazaniu legitymacji 
szkolnej; 
- studenci do 26 roku życia po okazaniu legitymacji 
studenckiej; 
- emeryci i renciści po okazaniu legitymacji emeryta-
rencisty. 

- dzieci i młodzież placówek oświatowych  
z terenu Miasta Pszów wraz z opiekunem  
w ramach zorganizowanych zajęć szkolnych; 
- opiekunowie grup zorganizowanych (jeden 
opiekun na każde 15 osób).  

nr telefonu na lodowisko: 696 009 303 e-mail: lodowisko@pszow.pl 
Administrator obiektu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie, ul. R. Traugutta 101, 44-370 Pszów, 
tel. 32 455 78 81, e-mail: zgkim@pszow.pl 


