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Ferie w Spodku – lodowisko, basen i zwiedzanie 

 

Katowice, 11 stycznia 2017 r. – Z myślą o tych, którzy ferie zimowe spędzą w mieście, 

zarządzająca Spodkiem firma PTWP Event Center zwiększa ponad dwukrotnie liczbę 

popołudniowych ślizgawek, wieczorami zaprasza do jazdy przy nastrojowym oświetleniu  

i muzyce disco oraz obniża ceny biletów na basen. Sposobem na uniknięcie kolejek  

i zagwarantowanie wejścia na taflę lodowiska w Spodku jest kupowanie biletów on-line.  

 

Ślizgawki w Spodku cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Propozycja aktywnego 

spędzenia czasu na lodowisku w okresie świąteczno-noworocznym została ciepło przyjęta 

przez mieszkańców regionu. Ślizgawki gromadziły każdorazowo do 150 osób – to ustalony 

przez zarządcę Spodka limit wejść, który gwarantuje jeżdżącym komfortowe korzystanie  

z lodowej tafli. 

 

– Mamy dobrą wiadomość dla miłośników łyżew – w ferie zimowe ponownie zwiększamy 

dostępność ślizgawek. W tygodniu, zamiast dotychczasowych dwóch popołudniowych 

ślizgawek, będzie ich aż pięć. Zapraszamy również, codziennie o godzinie 19:30, na dyskoteki 

na łyżwach – mówi Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center. – Prosimy, by pamiętać  

o czapkach i rękawiczkach, a także o kaskach dla najmłodszych – dodaje. 

 

Fani sportu na lodzie bilety wstępu mogą kupować w kasach Spodka na pół godziny przed 

rozpoczęciem pierwszej ślizgawki każdego dnia oraz – w dowolnym czasie – poprzez 

aplikację na urządzenia mobilne (dla IOS i systemu Android) i on-line: 

www.bilety24.pl/public/spodek/. Z tego ostatniego rozwiązania korzysta już ok. 30 proc. 

odwiedzających lodowisko, którzy w ten sposób nie tylko unikają kolejek, ale również 

zapewniają sobie wejście na ślizgawkę o wybranej godzinie.  

 

mailto:kontakt@ptwpec.pl
https://itunes.apple.com/us/app/bilety24/id660260426?l=pl&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.bilety24
https://www.bilety24.pl/public/spodek/
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Podczas zimowych ferii na lodowisku w katowickim Spodku początkującym łyżwiarzom 

pomagać w nauce będą specjalne pingwiny. Dobrą energię uzupełnić można korzystając  

z oferty słodkich wypieków, a rozgrzać się m.in. gorącą czekoladą albo piernikowym latte. 

Dla chętnych dostępne będą także pozostałe obiekty sportowe z infrastruktury Spodka – 

sauna sucha i parowa, podgrzewane leżanki rekreacyjne oraz basen, na który w czasie ferii 

można wejść nabywając bilet w specjalnej obniżonej cenie. W godzinach 8:00-12:00 bilety 

będą kosztowały 8 zł – ulgowy i 12 zł – normlany (regularna cena to 10-16 zł.). 

 

W działającym przy lodowisku, zaopatrzonym w nowy sprzęt punkcie, można wypożyczyć 

łyżwy figurowe, do hokeja oraz rekreacyjne, a także skorzystać z usługi profesjonalnego 

ostrzenia sprzętu. Ceny ślizgawek: bilet normalny 10 zł, ulgowy (przysługuje dzieciom  

i młodzieży do ukończenia szkoły średniej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) – 7 zł, 

dzieci do lat 7 – 5 zł, bilet rodzinny 2+2 – 25 zł.  

 

Lodowisko w Spodku otwarte jest zgodnie z aktualnym harmonogramem* ślizgawek 

dostępnym na stronie www.spodekkatowice.pl. 

 

Z początkiem zimowych ferii w województwie śląskim, w niedzielę, 15 stycznia br., możliwe 

będzie także odwiedzenie miejsc na co dzień niedostępnych i poznanie ciekawych historii 

związanych ze Spodkiem. Wszelkie informacje dot. zwiedzania obiektu i kolejnych terminów 

dostępne są pod adresem: www.spodekkatowice.pl/pl/zwiedzanie-spodka. 

 

* w przypadku meczów hokejowych i innych imprez zakontraktowanych przez operatora, 
harmonogram ślizgawek może ulec zmianie. 

*** 

Ciekawostki dot. lodowiska w Spodku 
Przylegająca do Spodka hala lodowa była pierwszym budynkiem z kompleksu, oddanym do 
użytku w roku 1969 r., na dwa lata przed samą halą Spodka. 
Liczby: 
- płyta lodowiska 30 m x 60 m 

mailto:kontakt@ptwpec.pl
http://www.spodekkatowice.pl/
http://www.spodekkatowice.pl/pl/zwiedzanie-spodka
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- pojemność widowni 1 182 osoby 
- kubatura 35.500 m3 
- powierzchnia użytkowa 5.054 m2 
- wysokość 11 m 
- jednorazowo ze ślizgawki komfortowo korzystać może do 150 osób. 
Na lodowisku w Spodku obyły się m.in. Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 1976, 
natomiast w 2016 r. – Hokejowe Mistrzostwa Świata I Dywizji oraz Mistrzostwa 4 Narodów  
w Łyżwiarstwie Figurowym. 
 

### 

Informacje o Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (MCK) to nowoczesny, oddany do użytku w 2015 roku, 
obiekt łączący funkcje: kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, targową i widowiskową.  
MCK, z charakterystycznym dachem pokrytym trawą i tworzącym zieloną dolinę- popularne miejsce spotkań 
mieszkańców regionu - przeznaczony jest dla 15 000 użytkowników. Posiada halę wielofunkcyjną o powierzchni 
ponad 8 000 metrów kwadratowych, salę audytoryjną dla 600 osób oraz 26 sal konferencyjnych na 34 000 
metrów kwadratowych.  
 
Zapraszamy do odwiedzenia:  
www.mckkatowice.pl 
www.facebook.com/mckkatowice 
www.instagram.com/mckkatowice/ 
 

Informacje o Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek 

Spodek to obiekt z bogatą historią wydarzeń rozrywkowych, sportowych i wystawienniczych. Oddany do użytku 
w 1971 roku, wpisał się na stałe w krajobraz Katowic i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon 
architektury w Polsce. Od 45 lat gości wielkie wydarzenia, koncerty, imprezy sportowe i wystawiennicze. 
Trybuny Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek mieszczą 11 000 osób, kompleks zawiera m.in. lodowisko, basen, 
salę gimnastyczną oraz hotel. 
 
Spodek, wraz z sąsiadującym Międzynarodowym Centrum Kongresowym, stanowi jedną z największych aren 
spotkań kongresowo-wystawienniczych i widowiskowo-sportowych w kraju. 
 
Zapraszamy do odwiedzenia:  
www.spodekkatowice.pl 
www.facebook.com/halaspodek 
www.instagram.com/spodekkatowice 
 
Informacje o PTWP Event Center 

PTWP Event Center to zarządzająca Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i Halą 
Widowiskowo-Sportową Spodek spółka z Grupy PTWP SA.  
 
Dodatkowe informacje: 

Marta Stach, Imago Public Relations | T. 32 608 29 85 | M. 609 808 119 E. m.stach@imagopr.pl 

mailto:kontakt@ptwpec.pl
http://www.mckkatowice.pl/
http://www.facebook.com/mckkatowice
http://www.instagram.com/mckkatowice/
http://www.spodekkatowice.pl/
http://www.facebook.com/halaspodek
http://www.instagram.com/spodekkatowice
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