
hod
7:00-22:00 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 

   Badminton hod

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

   Stolní tenis hod

   pronájem stolu 120 Kč
   půjčovné rakety na stolní tenis 50 Kč

   Elektrokola
Kč

   půjčovné 2 hodiny 200 Kč
   půjčovné 4 hodiny 250 Kč
   půjčovné 8 hodin 400 Kč
   půjčovné 24 hodin 450 Kč
   půjčovné 48 hodin 900 Kč
   půjčovné 72 hodin 1 350 Kč
          vratná kauce 3 000 Kč
          umytí znečištěného kola 150 Kč
          pozdní vrácení elektrokola, každá započatá hodina plus 100 Kč

7:00-22:00 hod.

akce

   pronájem šatny pro akce na hale třetí a další šatna 150 Kč
   zapůjčení vybavení haly hod
          futsalový míč 60 Kč
   pronájem banketky, bufetu 200 Kč

akce
          zvuková aparatura 300 Kč
   pronájem plochy pro umístění reklamy v areálu SHŽ měsíc
          za 1 m2 ostatní plochy 400 Kč
          havířovské sportovní kluby působící v hale 1 reklama zdarma
   práce související s pronájmem haly Žákovská (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
          tělocvična - montáž a demontáž podlahy na sportovní plochu 14 000 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.

   Tělocvična

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

   Ostatní

   Sportovní hala Žákovská

Ceník služeb a pronájmů od 1.1.2023


