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

Lp. Nazwa jednostki Rodzaj ulgi Odpłatność/cena regularna Odpłatność/cena z ulgą

1. CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH

50 % ulga na zakup biletów wstępu na 
basen przy SP 4

6,00 zł/os. dorosła
3,00 zł/dziecko

3,00 zł/os. dorosła
1,50 zł/dziecko

50% ulga w odpłatności za pobyt                
w przedszkolu publicznym ponad 5 godz. 
bezpłatnego nauczania, wychowania           
i opieki dzieci z rodzin objętych 
programem CKDR

1,14 zł/za 1h ponad bezpłatną 5 godzinną
realizację podstawy programowej. Od

września 2023 r. stawka wzrośnie do 1,30 zł

0,57 zł/za 1 h ponad bezpłatnych
5 godzin nauki, wychowania i opieki

2. ŻŁOBKI MIEJSKIE
ulga w odpłatności za pobyt dziecka           
w żłobku dla dzieci z rodzin objętych 
programem CKDR

698,00 zł/m-c (cena dla mieszkańców
Cieszyna) 558,40 zł/m-c

3. ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

SP. Z O. O

  

50% ulga na przejazdy we wszystkich          
strefach komunikacyjnych dla posiadaczy 
Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny

Dokument: karta miejska z zapisanym 
uprawnieniem do ulgi lub aktualna 
Cieszyńska Karta Dużej Rodziny wraz 
z dowodem tożsamości

https://zgk.cieszyn.pl/cennik-od-1-lipca-2022-r

4.

TEATR IM. A. MICKIEWICZA
(dotyczy wyłącznie imprez

artystycznych i rozrywkowych
organizowanych

i biletowanych przez TEATR)

15% ulga na bilety I miejsca
15% ulga na bilety II miejsca
15% ulga na bilety III miejsca

  np. 130,00 zł/os.
  np.   80,00 zł/os.
  np.   40,00 zł/os.

  np. 110,50 zł/os.
  np.   68,00 zł/os.
  np.   34,00 zł/os.

https://zgk.cieszyn.pl/cennik-od-1-lipca-2022-r


5. KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA    bezpłatne bilety wstępu
5,00 zł/os. dorosła

3,00 zł/dziecko
bezpłatne bilety wstępu

6. ZAMEK CIESZYN
ulga na zakup biletów wstępu na Wieżę 
Piastowską i do Rotundy

9,00 zł bilet normalny 6,00 zł bilet normalny

6,00 zł bilet ulgowy dla dla dzieci oraz
studentów do 26 roku życia za okazaniem

legitymacji

3,00 zł  bilet ulgowy dla dzieci oraz
studentów do 26 roku życia za

okazaniem legitymacji

7. COK „DOM NARODOWY"

10% ulga na imprezy własne
 oraz zajęcia cykliczne

Cena uzależniona od rodzaju imprezy ulga –  10%

10% ulga na zajęcia jednorazowe Cena uzależniona od rodzaju zajęć ulga – 10%

8. WYDZIAŁ SPORTU

  

50% ulgi na:

1) Kąpielisko Miejskie
(wstęp całodzienny):

- bilet normalny 8,00 zł 4,00 zł
- bilet ulgowy 5,00 zł 2,50 zł
- bilet ulgowy ekstra 1,00 zł 0,50 zł
- karnet normalny (5 wejść) 32,00 zł 16,00 zł
- karnet ulgowy (5 wejść) 20,00 zł 10,00 zł
Wstęp po godz. 15.00:

- bilet normalny 6,00 zł 3,00 zł
- bilet ulgowy 4,00 zł 2,00 zł
- bilet ulgowy extra 1,00 zł 0,50 zł



2) Ślizgawka (od poniedziałku do piątku)/ 
rolkowisko w Hali Widowiskowo- 
Sportowej :

- bilet jednorazowy normalny 6,00 zł/h 3,00 zł/h
- bilet jednorazowy ulgowy 4,00 zł/h 2,00 zł/h
- karnet normalny/10 godzinnych wejść 50,00 zł 25,00 zł
- karnet ulgowy/10 godzinnych wejść 30,00 zł 15,00 zł
Ślizgawka w Hali Widowiskowo- 
Sportowej (soboty, niedziele, święta)

- bilet jednorazowy normalny 8,00 zł/h 4,00 zł/h
- bilet jednorazowy ulgowy 5,00 zł/h 2,50 zł/h
- wypożyczenie łyżew/rolek 6,00 zł/h 3,00 zł/h
- wypożyczenie kasku 3,00 zł/h 1,50 zł/h
- wypożyczenie sprzętu do nauki jazdy na
łyżwach (pingwin/panda) 6,00 zł/h 3,00 zł/h
Udostępnienie boiska do badmintona        
w Hali Widowiskowo-Sportowej:

- opłata jednorazowa normalna 10,00 zł/h 5,00 zł/h
- opłata jednorazowa ulgowa   5,00 zł/h 2,50 zł/h
- karnet normalny/10 godzinnych wejść 80,00 zł 40,00 zł
- karnet ulgowy/10 godzinnych wejść 40,00 zł 20,00 zł
- wypożyczenie kompletu rakietek do 
badmintona i lotki 10,00 zł/h 5,00 zł/h
3) Korty tenisowe (od poniedziałku do 
piątku na godzinę):

- opłata normalna w godz. 9.00-14.00 16,00 zł/h 8,00 zł/h
- opłata ulgowa w godz. 9.00-14.00    12,00 zł/h  6,00 zł/h
- opłata normalna po godz. 14.00 20,00 zł/h 10,00 zł/h
- opłata ulgowa po godz. 14.00 16,00 zł/h 8,00 zł/h
Korty tenisowe (soboty, niedziele i święta 
na godzinę):
- opłata normalna 22,00 zł/h 11,00 zł/h
- opłata ulgowa 18,00 zł/h 9,00 zł/h



Korty  tenisowe  karnet  10  wejść
(1-godzinnych) :

- opłata normalna 160,00 zł 80,00 zł
- opłata ulgowa 120,00 zł 60,00 zł
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