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Idzie zima, zatem wielkimi krokami zbliża się kolejny sezon na lodowisku Helena. W piątek, 11
października, odbędzie się inauguracja miejskiej ślizgawki. Podobnie jak w roku ubiegłym
Prezydent Elbląga - Witold Wróblewski zdecydował, że pierwszego dnia wejście będzie
bezpłatne.
Wiele dni trwało przygotowywanie pokrywy lodowej, która za chwilę będzie już gotowa, aby
gościć pierwszych sympatyków łyżwiarstwa. Na dzień otwarcia Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji przygotował jedno poranne wejście o godz. 10.00 dla zorganizowanych grup
szkolnych oraz popołudniową, ogólnodostępną ślizgawkę o godz. 18.00. Podobnie jak w roku
ubiegłym, decyzją Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego, wejście na obie sesje będzie
bezpłatne.
- Nasze lodowisko jest popularnym miejscem sportowej rekreacji elblążan i wspólnych spotkań
dzieci i młodzieży - informuje Natalia Szrama, specjalista ds. marketingu i reklamy w MOSiR. Liczymy, że także w nadchodzącym sezonie będzie chętnie odwiedzanie przez miłośników
łyżwiarstwa. Na pierwszy dzień przygotowaliśmy dwie wyjątkowe sesje, podczas których
wszyscy chętni będą mogli uczestniczyć we wspólnej zabawie prowadzonej przez DJ’a.
Przygotowaliśmy także zabawy i słodkie upominki dla najbardziej aktywnych.
Taneczne rozpoczęcie sezonu, to nie jedyne atrakcje, jakie w nadchodzącym sezonie, czekają
na odwiedzających elbląskie lodowisko. Cyklicznie będą odbywały się dyskoteki na lodzie, czyli
Ice Party prowadzone przez DJ’a. Tradycyjnie MOSiR zaprasza na naukę jazdy na łyżwach,
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która w tym roku odbywała się będzie w soboty o godz. 13.30, a w niedzielę o 9.00 – nauka gry
w hokeja. W kolejnych dniach po otwarciu lodowiska ogólnodostępne wejścia odbywać się będą
w każdy wtorek, czwartek, piątek o godz. 18.00 i 19.00, a w soboty i niedziele w godzinach
12.30, 13.30, 14.30, 15.40 i 16.40. Każda sesja będzie trwała 50 minut.
Ceny biletów na lodowisko w nowym sezonie nie ulegają zmianie i wynoszą odpowiednio: bilet
normalny - 9 zł, bilet ulgowy - 6 zł, oraz bilet grupowy - 5 zł (powyżej 15 osób). Oprócz biletów
jednorazowych, można również zakupić karnety, umożliwiające dziesięć dowolnych wejść na
ślizgawkę, w cenie 80 zł - karnet normalny i 50 zł - karnet ulgowy. Dla posiadaczy Karty Dużej
Rodziny bilety i karnety na lodowisko można kupić w niższych cenach: bilet normalny - 6 zł, bilet
ulgowy - 4 zł, karnet normalny - 50 zł, karnet ulgowy - 30zł. Kasa lodowiska będzie czynna we
wtorek, czwartek, piątek w godzinach 16.00-19.30, oraz w sobotę i niedzielę od 11.30-17.15.
Rezerwacji biletów można dokonać podczas pracy kasy, pod numerem: (55) 625-63-13.
Tekst i fot. MOSiR
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