
   Jednorázové vstupné den

   dospělý + jedno dítě do 2 let zdarma 150 Kč
   dítě do výšky 140 cm nebo do věku 15 let (s doprovodem dospělého) 80 Kč
   osoba se zdravotním postižením (OZT - ZTP s průkazem) 50 Kč
   osoba se zdravotním postižením (OZT - ZTP s průkazem + 1 doprovod zdarma) 50 Kč
   senior nad 65 let 80 Kč
   klienti Dětského domova Havířov a Armády spásy 50 Kč
   rodinné vstupné
          2 dospělí a 1 dítě do výšky 140 cm nebo do věku 15 let 250 Kč
          2 dospělí a 2 děti do výšky 140 cm nebo do věku 15 let 300 Kč
          2 dospělí a 3 děti do výšky 140 cm nebo do věku 15 let 350 Kč
   celosezónní permanentka na 11 vstupů
          dospělý 1 500 Kč
          senior nad 65 let 800 Kč

hod

   fitnesscentrum 50 Kč
   zapůjčení den
          slunečník 50 Kč
          lehátko 80 Kč
   úschovna jízdního kola 20 Kč
   vratná záloha za zapůjčení slunečníku a lehátka 50 Kč

50 Kč
   vodní atrakce a šatna - zahrnuto v ceně vstupného

den
     za 1 m2 plochy stánku bez přípojení elektrické energie 100 Kč

100 Kč
     * částka za spotřebu elektrické energie bude stanovena na základě podružného měření a aktuální ceny el. energie za MWh  

akce
     do 60 m2 plochy atrakce 4 840 Kč
     nad 60 m2 plochy atrakce 6 050 Kč
   pronájem plochy pro umístění reklamy v areálu LKJ měsíc
     za 1 m2 ostatní plochy 400 Kč

   Beach volejbal hod

   pronájem jednoho hřiště včetně zapůjčení míče 220 Kč
   vratná záloha za zapůjčení míče 500 Kč

V případě dlohodobého pronájmu bude cena pronájmu stanovena smluvně.

DPH bude uplatňováno v souladu se zákonem o DPH  č.235/2004 Sb. v platném znění .
Cena uvedená v tabulce je konečná.

Každý návštěvník se musí řídit provozním řádem sportoviště a pokyny zaměstnanců SSRZ Havířov zastupujících organizaci.

V rámci individuálního vstupného poskytujeme osobám s průkazem ZTP slevu 50%, doprovod osob s průkazem ZTP/P mají 
vstup zdarma.

Prokázání věku dítěte bude akceptováno na základě dokladu se jménem a příjmením, datem narození a fotografií, 
dokládající, že se skutečně jedná o daného jedince.

Ceník služeb a pronájmů od 1.1.2023

   vratná záloha za zapůjčení sportovních potřeb (volejbal, nohejbal, stolní tenis, košíková, softtenis (set 2 
pálky + míček))

   pronájem plochy pro umístění nafukovací atrakce (na povolení provozovatele vč. el. energie)

   Ostatní

   pronájem plochy pro mobilní stánky

     za 1 m2 plochy stánku s přípojením elektrické energie *

Letní koupaliště Jindřich


