Katalog zniżek zaproponowanych przez jednostki miejskie w ramach Programu pn. „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”.

Lp.

Nazwa
jednostki

Rodzaj ulgi
50 % ulga na zakup biletów wstępu
na basen przy SP 4.

1.

2.

3.

4.

5.

ZESPÓŁ OBSŁUGI
JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH.

Odpłatność/cena
regularna
6,00 zł/os. dorosła
3,00 zł/dziecko.

Odpłatność/cena z ulgą
3,00 zł/os. dorosła
1,50 zł/dziecko

50% ulga w odpłatności za pobyt
w przedszkolu publicznym ponad
5 godz. bezpłatnej podstawy
programowej dla dzieci
z rodzin objętych programem CKDR.

1,00 zł/za 1h ponad
bezpłatną 5 godzinną
realizację podstawy
programowej

0,50 zł/za 1 h ponad bezpłatną 5 godzinną
realizację podstawy programowej

ŻŁOBKI MIEJSKIE.

50% ulga w odpłatności za pobyt
dziecka w żłobku dla dzieci z rodzin
objętych programem CKDR.

210,00 zł/mc

105,00 zł/mc

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ.

50% ulga na przejazdy dla rodziców
i prawnych opiekunów dzieci
z rodzin objętych programem CKDR.

TEATR
IM. A. MICKIEWICZA.
(dotyczy wyłącznie imprez
organizowanych
i biletowanych przez Teatr)
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA

50% ulga na spektakle dla dzieci;

2.80 zł - przejazd
jednorazowy
(3,20 zł - bilet zakupiony
u kierowcy).
np. 15,00 zł/dziecko

10% ulga na bilety I miejsca
25% ulga na bilety II miejsca
40% ulga na bilety III miejsca.

np. 80,00 zł/os
np. 60,00 zł/os
np. 50,00 zł/os

72,00 zł/os
45,00 zł/os
30,00 zł/os

Bezpłatne bilety wstępu.

5 zł/os dorosła
3 zł/os dziecko

Bezpłatne bilety wstępu.

1,40 zł - przejazd jednorazowy
(1,60 zł - bilet zakupiony u kierowcy).
7,50/dziecko

Cena uzależniona od
rodzaju warsztatu.

ulga - 50%.

6,00 zł/os. dorosła,
3,00 zł/uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych oraz
studenci do 25 roku
życia.
bezpłatnie - dzieci do
7 lat.

3,00 zł/os. dorosła,
1,50 zł/uczniowie szkół podstawowych
i ponad-podstawowych oraz studenci do
25 roku życia.
bezpłatnie - dzieci do 7 lat.

50% ulga na imprezy własne oraz
zajęcia cykliczne

Cena uzależniona od
rodzaju imprezy

ulga - 50%.

50% ulga na zajęcia jednorazowe –
warsztaty

Cena uzależniona od
rodzaju imprezy

ulga - 50%.

6,00 zł

3,00 zł

- bilet ulgowy

4,00 zł

2,00 zł

- karnet normalny
- karnet ulgowy
Po godz. 15:00:
- bilet normalny
- bilet ulgowy

25,00 zł
15,00 zł

12,50 zł
7,50 zł

3,00 zł

1,50 zł

2,00 zł

1,00 zł

50% ulga na udział
w warsztatach.

6.

ZAMEK CIESZYN

7.

COK „DOM
NARODOWY”

50 % ulga na zakup biletów wstępu
na Wieżę Piastowską
i do Rotundy.

50% ulgi na:

Kąpielisko Miejskie:
- bilet normalny
8.

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU
I REKREACJI

8.

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU
I REKREACJI

Lodowisko w Hali WidowiskowoSportowej:
- bilet jednorazowy normalny 1h

5,00 zł/h

2,50 zł/h

- bilet jednorazowy ulgowy 1h

3,00 zł/h

1,50 zł/h

- karnet normalny/10 wejść

40,00 zł

20,00 zł

- karnet ulgowy/10 wejść

20,00 zł

10,00 zł

- wypożyczenie łyżew

4,00 zł

2,00 zł

- wypożyczenie kasku

2,00 zł

1,00 zł

Korty tenisowe
do godz. 14:00 cena za 1 h:
- osoba dorosła

15,00 zł

7,50 zł

- dzieci, młodzież ucząca się

10,00 zł

5,00 zł

18,00 zł
14,00 zł

9,00 zł
7,00 zł

380,00 zł
220,00 zł

190,00 zł
110,00 zł

Po godz. 14:00 cena za 1 h:
- osoba dorosła
- dzieci, młodzież ucząca się
Abonament na cały sezon:
- osoba dorosła
- dzieci, młodzież ucząca się

Skutki finansowe dla gminy wynoszą ok. : 225

020,75 zł/ rok.

