
Cennik lodowiska na 2022/23 rok 

Wszystkie informacje dotyczące lodowiska znajdują się na stronie szkoły: 

https://sp4lukow.net/lodowisko 

 

*) Zniżka uwzględniana jest po okazaniu określonego dokumentu uprawniającego do zniżki 

oraz dokumentu tożsamości z wyjątkiem dzieci w wieku 3-7 lat. 

 

**) Chodzi o godzinę lekcyjną, tj. 45 min. 

 

 

 

 

Bilet normalny 12 zł / godz. ** 

Bilet ulgowy (dzieci i młodzież do 18 roku życia, studenci do 26 roku 

życia, renciści, emeryci, honorowi dawcy krwi)* 

6 zł / godz. 

Dzieci do lat 3, weterani, weterani poszkodowani (na podstawie 

legitymacji weterana) 

Bezpłatnie 

Osoby niepełnosprawne oraz opiekun (zgodnie z orzeczeniem)* 6 zł / godz. 

Bilet normalny dla posiadaczy Łukowskiej Karty Mieszkańca   (dorośli) 10 zł / godz. 

Bilet ulgowy: dla posiadaczy Łukowskiej Karty Mieszkańca (dzieci i 

młodzież do 18 roku życia, studenci do 26 roku życia, renciści, emeryci, 

honorowi dawcy krwi), Łukowskiej Karty Seniora* 

5 zł / godz. 

Bilet normalny dla posiadaczy Karty Rodzina 3+*             ( dorośli) 8 zł / godz. 

Bilet ulgowy dla posiadaczy Karty Rodzina 3+*                 (dzieci) 5 zł / godz. 

Bilet normalny dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny*        (dorośli) 8 zł / godz. 

Bilet ulgowy dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny*            (dzieci) 5 zł / godz. 

Wypożyczenie łyżew 8zł / godz. 

Wypożyczenie łyżew dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny,                          

Karty Rodzina 3+, Łukowskiej Karty Mieszkańca, Łukowskiej Karty 

Seniora 

5 zł / godz. 



Rodzaj biletu Cena Kod kasy 

Bilet normalny 12 zł / godz. ** 1 

Bilet ulgowy (dzieci i młodzież do 18 roku życia, studenci do 26 roku 

życia, renciści, emeryci, honorowi dawcy krwi)* 

6 zł / godz. 
2 

Dzieci do lat 3, weterani, weterani poszkodowani (na podstawie 

legitymacji weterana) 

Bezpłatnie 
× 

Osoby niepełnosprawne oraz opiekun (zgodnie z orzeczeniem)* 6 zł / godz. 9 

Bilet normalny dla posiadaczy Łukowskiej Karty Mieszkańca   (dorośli) 10 zł / godz. 7 

Bilet ulgowy: dla posiadaczy Łukowskiej Karty Mieszkańca (dzieci i 

młodzież do 18 roku życia, studenci do 26 roku życia, renciści, emeryci, 

honorowi dawcy krwi), Łukowskiej Karty Seniora* 

5 zł / godz. 

8 

Bilet normalny dla posiadaczy Karty Rodzina 3+*             ( dorośli) 8 zł / godz. 4 

Bilet ulgowy dla posiadaczy Karty Rodzina 3+*                 (dzieci) 5 zł / godz. 5 

Bilet normalny dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny*        (dorośli) 8 zł / godz. 4 

Bilet ulgowy dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny*            (dzieci) 5 zł / godz. 5 

Wypożyczenie łyżew 8zł / godz. 3 

Wypożyczenie łyżew dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny,                          

Karty Rodzina 3+, Łukowskiej Karty Mieszkańca, Łukowskiej Karty Seniora* 

5 zł / godz. 
6 

 


