Ceník služeb plaveckého stadionu od 1. 1. 2017
DOSPĚLÍ

VSTUPNÉ

Za 1 a ¼ hodiny (75 min.)
Za 2 a ¼ hodiny (135 min.)
Za 3 a ¼ hodiny (195 min.)
celodenní
doplatek
zakoupení čipu
ztráta čipu

Děti do 10 let*, senioři od 60 let, ZTP**

Zlevněné vstupné

Plné vstupné

Zlevněné vstupné

Plné vstupné

PO-PÁ
7-14

PO-PÁ 14-21:45, víkendy, svátky

PO-PÁ
7-14

PO-PÁ 14-21:45,
víkendy, svátky

jednorázové
35,50,60,75,-

jednorázové
40,55,65,75,-

jednorázové
abonenti***
jednorázové
abonenti***
45,40,60,55,65,60,80,75,75,70,90,85,100,90,110,90,1 Kč za 1 minutu překročení koupeného časového úseku
130 ,130 ,-

* tj. dne, který předchází dni 10. narozenin
** doprovod starší 15 let osoby ZTP/P - vstup zdarma
*** držitelé abonentských (předplatitelských) karet, případně čipů, minimální vklad při prvním nabití 500,- Kč

Vyhrazené užívání:
Plavecký bazén 50 m
1 dráha (1/8) 50m bazénu
v Po - Pá od 17:00 do 19:00
Dětský bazén:
od 7:00 do 14:00 hod.
od 14:00 hod.
od 14:00 hod., při použití zázemí dětského bazénu
Skokanský bazén
Bazénová hala vč. tribuny - sportovní akce
Bazénová hala bez ribuny - sportovní akce
Tribuna - samostatně
Bazénová hala vč. tribuny - společenské akce

1 hod.
1 hod.
1 hod.

2 960 Kč
370 Kč
460 Kč

1 hod.
1 000 Kč
1 hod.
1 200 Kč
1 hod.
1 400 Kč
1 hod.
700 Kč
1 den
30 000 Kč
1 hod.
2 500 Kč
akce
600 Kč
cena dohodou

Storno vyhrazeného užívání je možné provést nejpozději šestý pracovní den před datem užívání, v
opačném případě bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny vyhrazeného užívání.
Vyhrazené užívání se řídí "Pravidly pro vyhrazené užívání bazénů - pronájmů bazénů a jejich částí",
schválenými usnesením Rady města České Budějovice č. 332/2012 ze dne 22. 2. 2012.

Tento ceník byl schválen usnesením Rady města České Budějovice č. 1866/2016 ze dne 19. 12. 2016.

