Lodowisko ICE-PARK
30-062 Kraków Park Jordana
tel 697 008 340
ice-park.pl

Cennik

(75 minut)

Price list (75 minutes)

zaliczka na czas 75 minut nie podlega zwrotowi

the advance payment for 75 minutes is not refundable

Normalny

15,00 zł

Normal

Ulgowy (młodzież szkolna, studenci)

13,00 zł

Reduced ticket

Seniorski (ur. 1960 lub wcześniej)

13,00 zł

Seniors ( born 1960 and before)

Rodzinny

44,00 zł

Family

2 dorosłych + 2 dzieci
1 dorosły + 3 dzieci
Każde kolejne dziecko

Dziecko

(urodzone 2015 lub później)

Grupa szkolna
min 10 os.

Dopłata

pon - pt do godz 14
pon – pt po godz 14

po 75 minutach
za każe rozpoczęte 15 minut

9,00 zł

(children, students)

2 adults + 2 children
1 adults + 3 children
Every next child

1,00 zł

Baby

8,00 zł
9,00 zł

School group

2,00 zł

Extra payment

(born 2015 and later)

min 10 people

Mon - Fr until 2 p.m.
Mon – Fr after 2 p.m.
after 75 minutes
for every 15 minutes started

Wypożyczalnia

Skate rental

Łyżwy

10,00 zł

Skate

Chodzik (pomoc)

10,00 zł

Penguin - help for a child

Kask

5,00 zł

Helmet for child

Szafka

2,00 zł

Lockerbox

Łyżwy grupa szkolna

8,00 zł

Skate for school group

Ostrzenie

15,00 zł

Ice skate sharpening

BILET RODZINNY - przysługuje rodzinom z dziećmi uczącymi się (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej)
BILET DZIECKO - przysługuje dzieciom urodzonym w roku 2015 lub później, opiekun wg cennika
KAUCJA
– karta wejściowa10zł / para łyżew 100 zł – przy braku gotówki można dobrowolnie złożyć
w depozyt dokument potwierdzający tożsamość – bez numeru Pesel i nie dowód osobisty

czas START karty – rozpoczyna się w momencie pierwszego wejścia na taflę
czas STOP karty – w momencie rozliczenia się w kasie ZWROTY KARNETÓW
ZORGANIZOWANE GRUPY SZKOLNE - Wymagana rezerwacja pod numerem 697 008 340
Minimum 10 osób, z opiekunem, obsługujemy od poniedziałku do piątku.
Oferta dla szkół nie obowiązuje w dni wolne od nauki, jest ważna do odwołania.
Grupy zarezerwowane mają pierwszeństwo obsługi.
Obowiązuje zapłata za całą grupę przez opiekuna (karta/gotówka).
Nie zapewniamy instruktorów/opiekunów.
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