
   Sportovní plocha - sezóna s ledovou plochou
blok 105 min

   bruslení veřejnosti

          dítě do výšky 140 cm nebo do věku 15 let (s doprovodem 1 dospělého) 50 Kč

          dospělý 60 Kč

          úschovna věcí zdarma

          nebruslící doprovod 30 Kč

    Ostatní akce

   půjčovné bruslí  

          akce (v rámci veřejného bruslení a pronájmu haly) 70 Kč

          den (mimo konání veřejného bruslení ve VÚH) - den (mimo konání veřejného bruslení ve VÚH) 120 Kč

          školní výpravy 30 Kč

   vratná záloha za půjčení bruslí

          v rámci veřejného bruslení a pronájmu haly 200 Kč

          mimo konání veřejného bruslení ve VÚH 500 Kč

   ztráta zapůjčených bruslí 1 000 Kč

   broušení bruslí 100 Kč

   broušení nových bruslí (ještě nenabroušených) 200 Kč

hod

6:00-12:00 hod.

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 1 500 Kč

   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 1 800 Kč

   veřejnost 3 200 Kč

   parahokej 2 500 Kč

hod

12:00-24:00 hod.

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 1 800 Kč

   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 2 200 Kč

   veřejnost 3 200 Kč

   parahokej 2 500 Kč

hod

24:00-6:00 hod.

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 1 900 Kč

   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 1 900 Kč

   veřejnost 1 900 Kč

   parahokej 1 900 Kč

   * cena pronájmů obsahuje užívání jedné šatny 

   Ostatní akce

   cena pronájmu další šatny 150 Kč

500 Kč

hod

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 300 Kč

   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 600 Kč

   veřejnost 700 Kč

Ceník služeb a pronájmů od 1.1.2023

   Pronájem ledové plochy*

   vratná záloha za užívání šatny (v případě poškození zařízení šatny nebude záloha vrácena a do 5 

pracovních dnů bude vyčíslena skutečná výše škody k úhradě)

   Sportovní plocha - mimo sezóna (bez ledové plochy)

    školní výpravy (MŠ, ZŠ, SŠ, Dětský domov, Armáda spásy) blok min. 60 minut (mimo

Víceúčelová hala - VÚH (zimní stadión)

10 Kč
    bruslení veřejnosti) -  dítě, př. student, s doprovodem pedagoga

   Pronájem ledové plochy*

   Pronájem ledové plochy*



hod

   jeden kurt 200 Kč

         badminton - permanentka 11 hodinových vstupů 2 000 Kč

hod

   pronájem banketky 300 Kč

   celodenní akce - 6 hodin a více 1 800 Kč

akce

   nádobí nad rámec základní sady (více než 6 sad) 400 Kč

   příprava bankety před akcí a úklid prostor po akci 300 Kč

hod

   pronájem jedné dráhy 300 Kč

           permanentka 11 hodinových vstupů/ dráha 3 000 Kč

noc/lůžko

        ubytování jedna až tři noci 250 Kč

        ubytování jedna až čtyři noci plus další noc 180 Kč

   POZOR - platba za pronájem ubytovny předem 

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 měsíc

     za 1 m2 ostatní plochy 400 Kč

hod

          úklid 250 Kč

          elektrikář 400 Kč

          údržbář 300 Kč

   odborné práce související s pronájmem víceúčelové haly  (mzdy včetně odvodů z mezd) akce

          montáž a demontáž podlahy na sportovní plochu 30 000 Kč

          demontáž a montáž mantinelových skel 27 000 Kč

          manipulace s ochrannou sítí 3 600 Kč

   pronájem LED obrazovky na čelní straně VÚH - vysílání spotů v době 06.00-22.00 hod. cena

          spot/den; délka spotu 15s, projekce min. co 10 min 200 Kč

          spot/týden; délka spotu 15s, projekce min. co 10 min 1 000 Kč

          spot/měsíc; délka spotu 15s, projekce min. co 10 min 3 500 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.

   Společenská místnost - banketka

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.

   práce související s pronájmem haly (mzdy včetně odvodů z mezd)

   Badminton

   cena pronájmu obsahuje poplatek za zapůjčení ubrusů a pronájem zázemí kuchyně vč. základní sady nádobí

   Bowling

   ubytovna

   pronájem plochy pro mobilní stánky

     za 1 m2 plochy stánku s přípojením elektrické energie **

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

   Ostatní


