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Letní koupaliště Jindřich      

Dospělí + dítě do 2 let zdarma  100,- 

Děti do 140 cm  50,- 

Osoby se zdravotním postižením (OZP – ZTP s průkazem) 50,- 

Osoby se zdravotním postižením (OZP – ZTP/P s průkazem + 1 doprovod zdarma)  50,- 

Senioři nad 65 let  50,- 

Rodinné vstupné - 2 dosp. + 1 dítě do 140 cm 200,- 

 - 2 dosp. + 2 děti do 140 cm 250,- 

 - 2 dosp. + 3 děti do 140 cm 300,- 

Dětský domov – Havířov, Armáda spásy 30,- 

Jednotné vstupné – poslední 2 hod. provozu  50,- 

Celosezonní permanentka / 10 + 1 zdarma 
vstup 

- Dětská do 140 cm 500,- 

 - Dospělá 1.000,- 

 - Senioři nad 65 let 500,- 

Celosezonní permanentka / 20 + 2 zdarma 
vstup 

- Dětská do 140 cm 1.000,- 

 - Dospělá 2.000,- 

 - Senioři nad 65 let 1.000,- 

Fitnesscentrum - hod. 20,- 

Půjčení: - Slunečník/den 30,- 

 - Lehátko/den 50,- 

Vratná záloha za půjčení sportovních potřeb (volejbal, nohejbal, stolní tenis, košíková,  
softtenis – set: 2 pálky + míček) 

50,- 

Vratná záloha za půjčení (slunečníku, lehátka a sportovních potřeb) 50,- 

Uschování kola / den  20,- 

Vodní atrakce, šatna – zahrnuto v ceně vstupu.  

Pronájem – mobilní stánky Kč/den 

Do 6 m² občerstvení  100,- 

Do 6 m² jiné, než občerstvení  300,- 

Nad 6 m² do 20 m² jiné než občerstvení  750,- 

Nad 20 m² jiné než občerstvení  750,- + 40,-/m² nad 20 m² 

Pronájem – nafukovací atrakce 
(na povolení provozovatele vč. el. energie) 

Kč/měsíc 

do 60 m2  4.000,- 

nad 60 m2  5.000,- 

Reklama – pronájem plochy pro umístění Kč bez DPH 

Ostatní plochy za 1 m2 500,-/měsíc 

 

Každý návštěvník se musí řídit provozním řádem sportoviště a pokyny zaměstnanců SSRZ Havířov zastupujících organizaci. 
Od 01.10.2004 je organizace plátcem DPH. Sportovní služby jsou osvobozeny od DPH podle § 61 písm. d) zákona o DPH. 

 
 
 
 

 


