
CENY BILETÓW WSTĘPU NA 

KOMPLEKS BASENOWO-REKREACYJNY W OLKUSZU 

2018 R. 

 

Lp Rodzaj biletu 

 

Cena biletu 

(zł) 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 

1 bilet ulgowy dla dzieci powyżej 6-go roku życia, 

młodzieży uczącej się/studiującej (do 26 roku życia)1 
- do godz. 1600   

6,00  

2 bilet ulgowy popołudniowy dla dzieci powyżej 6-go 

roku życia, młodzieży uczącej się/studiującej (do 26 

roku życia) 1- po godz. 1600 

4,00  

3 bilet zwykły - dorośli - do godz. 1600 11,00  

4 bilet zwykły popołudniowy - dorośli - po godz. 1600 6,00  

5 bilet rodzinny (rodzice + dzieci do 16-go roku życia) 26,00  

W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA  BEZ WZGLĘDU NA PORĘ DNIA 

1 bilet ulgowy dla dzieci powyżej 6-go roku życia, 

młodzieży uczącej się/studiującej (do 26 roku życia)1 

6,00  

2 bilet zwykły - dorośli 12,00  

3 bilet rodzinny (rodzice + dzieci do 16-go roku życia) 30,00  

W KAŻDY DZIEŃ TYGODNIA BEZ WZGLĘDU NA PORĘ DNIA 

1 bilet ulgowy dla dziecka do 6-go roku życia2 1,00  

2 bilet ulgowy dla osoby niepełnosprawnej w stopniu 

znacznym oraz osoby niepełnosprawnej do lat 16-

stu3 wraz ze wskazanym przez nią opiekunem4 

2,00  

opiekun – wejście 

bezpłatne 

3 bilet ulgowy dla emerytów i osób niepełnosprawnych 

w stopniu lekkim lub umiarkowanym5 

6,00  

4 opiekunowie grupy zorganizowanej6, gdy 1 opiekun 

przypada na nie mniej niż 15 podopiecznych 

wejście bezpłatne 

 



 

 

ODNOŚNIKI DO CENNIKA 

 

 

1 dokumentem uprawniającym do ulgi jest ważna legitymacja szkolna lub 

studencka, a w przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły – inny dokument 

potwierdzający wiek dziecka; 

 

 

2 w przypadku wątpliwości, co do wieku dziecka rodzic/opiekun dziecka jest 

obowiązany udokumentować wiek dziecka. W przypadku nieokazania 

dokumentu należy wykupić bilet zgodnie z cennikiem przewidzianym dla dzieci 

powyżej 6-go roku życia; 

 

 

3 dokumentem uprawniającym do ulgi jest ważne orzeczenie o 

niepełnosprawności lub legitymacja osoby niepełnosprawnej + dokument 

potwierdzający tożsamość (ze zdjęciem); 

 

 

4 opiekun musi być pełnoletni; wyjątek stanowi przewodnik osoby 

niewidomej, który musi mieć ukończone 13 lat; 

 

 

5 dokumentem uprawniającym do ulgi jest ważna legitymacja emeryta-

rencisty lub legitymacja osoby niepełnosprawnej lub ważne orzeczenie o 

niepełnosprawności + dokument potwierdzający tożsamość (ze zdjęciem); 

 

 

6 przez grupę zorganizowaną rozumie się grupę osób wspólnie 

uczestniczących w wyjeździe zorganizowanym przez placówki szkolno-

wychowawcze, szkolno-opiekuńcze, biura podróży, zakłady pracy, organizacje 

itp. stanowiące dla usługodawcy jeden podmiot; 

 


