
hod
7:00-23:00 hod.

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 540 Kč
   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 630 Kč
   veřejnost 720 Kč

zdarma
   studenti středních škol v rámci výuky 290 Kč
   cena pronájmu obsahuje užívání dvou šaten 

hod
7:00-23:00 hod.

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 420 Kč
   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 510 Kč
   veřejnost (max. 50 osob) 600 Kč

zdarma
   studenti středních škol v rámci výuky 150 Kč
   cena pronájmu obsahuje užívání dvou šaten 

   Badminton hod

   jeden kurt 200 Kč
          permanentka 11 hodinových vstupů 2 000 Kč
   půjčovné badmintonové rakety 50 Kč

   Mini tělocvična hod

   pronájem tělocvičny 240 Kč
hod

7:00-22:00 hod.

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 240 Kč
   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 330 Kč
   veřejnost 420 Kč
   studenti středních škol v rámci výuky 290 Kč

hod
8:00-22:00 hod.

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 240 Kč
   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 330 Kč
   veřejnost 420 Kč
   studenti středních škol v rámci výuky 290 Kč

   Discgolf akce

        - vratná záloha za disk 200 Kč

   dítě do výšky 140 cm nebo do věku 15 let (s doprovodem 1 dospělého) 80 Kč
   dospělý 160 Kč
   senior nad 65 let 100 Kč
          permanentka 11 vstupů devadesátiminutových  (dospělý) 1 600 Kč
          permanentka 11 vstupů devadesátiminutových (senior nad 65 let) 1 000 Kč
   sauna - kolektivy  (kapacita max. 14 osob) 800 Kč
   vratná záloha za půjčení klíče od skříňky (při ztrátě klíče se hradí hodnota zámku) 50 Kč
   zapůjčení prostěradla 1 ks 50 Kč

   Hřiště ragby

   Atletický stadion

   Sauna 90 min

Ceník služeb a pronájmů od 1.1.2023

   Sportovní hala Slávie

   Velká tělocvična

   žáci z havířovských MŠ a ZŠ v rámci výuky (na základě rozhodnutí RMH) do 15 hod

   Malá tělocvična

   žáci z havířovských MŠ a ZŠ v rámci výuky (na základě rozhodnutí RMH) do 15 hod



   rodinné vstupné - dítě do výšky 140 cm nebo do věku 15 let (s doprovodem 1 dospělého) 120 Kč
   rodinné vstupné - 2 děti do výšky 140 cm nebo do věku 15 let (s doprovodem 1 dospělého) 160 Kč
   rodinné vstupné - další osoba 60 Kč
   bazén "Delfínek" - kolektivy 600 Kč
   kurzy plavání - odpolední přípravka dětí
          1 lekce 90 Kč
          kurz 3 měsíce (12 lekcí) 900 Kč

   Pronájem venkovní plochy (škvárová plocha mezi halou a hřištěm ragby) den
   pro sportovní účely 3 000 Kč
   pro komerční účely 3 600 Kč

7:00-23:00 hod.

akce

   pronájem šatny pro jiné akce mimo halu a hřiště ragby 200 Kč
   pronájem šatny pro akce na hale a hřišti ragby třetí a další šatna 150 Kč

hod
   pronájem banketky 200 Kč
   zapůjčení vybavení haly hod
          mantinely 60 Kč
          futsalový míč 60 Kč

akce
          zvuková aparatura 300 Kč
   pronájem plochy pro umístění reklamy měsíc
          za 1 m2 ostatní plochy 400 Kč
          havířovské sportovní kluby působící v hale 1 reklama zdarma
   práce související s pronájmem haly Slávie (mzdy včetně odvodů z mezd) hod
          úklid 250 Kč
          elektrikář 400 Kč
          údržbář 300 Kč
     odborné práce související s pronájmem  (mzdy včetně odvodů z mezd) akce
          velká tělocvična  - montáž a demontáž podlahy na sportovní plochu 14 000 Kč
          malá tělocvična - montáž a demontáž podlahy na sportovní plochu 7 000 Kč

hod
   dítě do výšky 140 cm nebo do věku 15 let (s doprovodem 1 dospělého) 40 Kč
   dospělý 50 Kč
   veřejnost - uzavřená skupina poslední hodina před koncem provozní doby 1 200 Kč

 30 Kč
   Ostatní blok
   půjčovné bruslí 70 Kč
   vratná záloha za půjčení bruslí - pár 200 Kč
   vratná záloha za půjčení klíče od úschovny 50 Kč

hod
   dítě do výšky 140 cm nebo do věku 15 let (s doprovodem 1 dospělého) 40 Kč
   dospělý 60 Kč
   senior nad 65 let 50 Kč

 - v rámci výuky 20 Kč
ks

   ztráta golfového míčku 50 Kč
   ztráta golfové hole 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.

   školní výpravy (MŠ, ZŠ, Dětský domov, Armáda spásy)

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.

   Bazén "Delfínek" hod

   Ostatní

   Mobilní ledové kluziště

   školní výpravy (MŠ, ZŠ, Dětský domov) - v rámci výuky

   Minigolf


