
BILETY WSTĘPU NA KOMPLEKS BASENOWO-REKREACYJNY W SEZONIE 2022 (w tym VAT 8%) 
PARAGON JEST BILETEM WSTĘPU

W SOBOTY, NIEDZIELE           

I ŚWIĘTA 

CENA BILETU OBOWIĄZUJE W GODZINACH bez limitu czasu wejście po 16:00 bez limitu czasu

Bilet zwykły 15,00 zł/osoba 12,00 zł/osoba 19,00 zł/osoba

Bilet ulgowy dla dzieci powyżej 6-go roku życia,młodzież szkolna i studenci do 26-go roku życia 7,00 zł/osoba 6,00 zł/osoba 8,00 zł/osoba

Bilet rodzinny (rodzice wraz z dziećmi do 16-go roku życia) 32,00 zł 28,00 zł 38,00 zł

Bilet zwykły dla posiadacza Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 15,00 zł/osoba

Bilet ulgowy dla posiadacza Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (dzieci powyżej 6-go roku życia i młodzież szkolna 

do lat 18-tu)
6,00 zł/osoba

Bilet ulgowy dla dzieci do 6-go roku życia

Bilet ulgowy dla emerytów i osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim lub umiarkowanym

Bilet ulgowy dla osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym wraz ze wskazanym przez nią opiekunem

Bilet ulgowy  dla osoby niepełnosprawnej do lat 16-stu wraz ze wskazanym przez nią opiekunem

Opiekun osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub osoby niepełnosprawnej do lat 16-tu

Opiekunowie grup zorganizowanych, gdy 1 opiekun przypada na nie mniej niż 15 podopiecznych

Weteran lub weteran poszkodowany 

Bilet ulgowy dla dzieci do 6-go roku życia

Bilet ulgowy dla dzieci powyżej 6-go roku życia,młodzież szkolna i studenci do 26-go roku życia

Bilet dla posiadacza Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 

Bilet ulgowy dla posiadacza Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny dla dzieci powyżej 6-go roku życia i młodzieży 

szkolnej do lat 18-tu

Bilet rodzinny (rodzice wraz z dziećmi do 16-go roku życia)

Bilet ulgowy dla osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym wraz ze wskazanym przez nią opiekunem

Bilet ulgowy dla emerytów i osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim lub umiarkowanym

Opiekunowie grup zorganizowanych, gdy 1 opiekun przypada na nie mniej niż 15 podopiecznych

Weteran lub weteran poszkodowany 

Bilet specjalny 1,00 zł  dla grup zorganizowanych lub podczas imprez  i festynów

Bilet obejmuje wszystkich członków rodziny (rodzice/opiekunowie prawni wraz z dziećmi, z 

zastrzeżeniem, że ulga ta obejmuje dzieci do 16-go roku życia); w przypadku wątpliwości, co do 

wieku dziecka rodzic/opiekun dziecka jest obowiązany udokumentować wiek dziecka, 

w przypadku nieokazania dokumentu należy wykupić bilety zgodnie z cennikiem 

przewidzianym dla dzieci i dorosłych;

Dokumentem uprawniającym do ulgi jest ważna legitymacja szkolna lub studencka, a w 

przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły – inny dokument potwierdzający wiek dziecka;

W przypadku wątpliwości, co do wieku dziecka rodzic/opiekun dziecka jest zobowiązany 

udokumentować wiek dziecka, w przypadku nieokazania dokumentu należy wykupić bilet 

zgodnie z cennikiem przewidzianym dla dzieci powyżej 6-go roku życia;

Dokumentem uprawniającym do tego biletu jest ważna spersonalizowana Ogólnopolska Karta 

Dużej Rodziny wraz z legitymacją szkolną lub z innym dokumentem tożsamości;

Dla grup zorganizowanych wymagana jest odrębna, pisemna zgoda Burmistrza wydawana na 

wniosek, uprzednio złozony w Biurze podawczym UMIG w Olkuszu. Wzór wniosku do pobrania 

na stronie https://mosir.olkusz.pl/basen/

Dokumentem uprawniającym do ulgi jest ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 

znacznym lub ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej + dokument potwierdzający 

tożsamość (ze zdjęciem); opiekun musi być pełnoletni; wyjątek stanowi przewodnik osoby 

niewidomej, który musi mieć ukończone 13 lat;

Dokumentem uprawniającym do ulgi jest ważna legitymacja emeryta-rencisty lub legitymacja 

osoby niepełnosprawnej lub ważne orzeczenie o niepełnosprawności + dokument 

potwierdzający tożsamość (ze zdjęciem);

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;

Dokumentem uprawniającym do ulgi jest ważna legitymacja weterana lub weterana 

poszkodowanego;

Dokumentem uprawniającym do tego biletu jest ważna spersonalizowana Ogólnopolska Karta 

Dużej Rodziny wraz z innym dokumentem tożsamości;

wejście bezpłatne

CENY BILETÓW

KOMPLEKS CZYNNY W SEZONIE OD GODZINY 9:00 DO GODZINY 19:00 (OSTATNIE WEJŚCIE DO 18:45)

Wykaz biletów ulgowych/bezpłatnych

W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

11,00 zł/osoba

5,00 zł/osoba

Wykaz dokumentów uprawniających do ulg

2,00 zł/osoba

6,00 zł/osoba

2,00 zł/osoba

2,00 zł/osoba

wejście bezpłatne

wejście bezpłatne


