Ceník nabývá účinnosti od 1. 11. 2019

PLAVECKÝ AREÁL KLÍŠE
Sauna
DRUH VÝKONU
CENA VČETNĚ 15% DPH
vstupné včetně zapůjčení prostěradla
dospělí
70 Kč / 1 hod.
děti, studenti, osoby nad 62 let, doprovod ZTP, ZTP/P
40 Kč / 1 hod.
děti do 120 cm
10 Kč
majitelé průkazů ZTP, ZTP/P
zdarma / 1 hod.
vstupné pro děti z mateřských škol
(bez zapůjčení prostěradla)

DOPLATEK
100 Kč / 2 hod.
60 Kč / 2 hod.
zdarma / 2 hod

1 Kč / 1 min.
1 Kč / 1 min.
1 Kč / 1 min.

25 Kč / 1 hod.

vstupné do sauny při platbě elektronickou peněženkou
sleva 5 % z celkové částky vstupného na 1 hod.
sleva 9 % z celkové částky vstupného na 2 hod.
DRUH VÝKONU
zapůjčení dalšího prostěradla – 1 kus

CENA VČETNĚ 15% DPH
25 Kč

POPLATEK PŘI ZTRÁTĚ NEBO POŠKOZENÍ
čipu

CENA VČETNĚ 15% DPH
500 Kč

DRUH VÝKONU
zapůjčení zámku na kolo – vratná záloha

CENA
100 Kč

Doplatek za překročení času se vybírá za každou započatou minutu nad 15 minut.
Vstup dětí do 120 cm pouze v doprovodu dospělé osoby. Jedna dospělá osoba může doprovázet maximálně 2 děti
do 120 cm.
Zákaz vstupu dětí do 1 roku věku.
Vstup dětí do fitcentra od 10 let pouze v doprovodu dospělé osoby. Jedna dospělá osoba může doprovázet pouze
1 dítě.
Poslední návštěvník bude vpuštěn 70 min. před ukončením provozní doby areálu.
Cena za vystavení elektronické peněženky
35 Kč vč. 21% DPH.
Minimální hodnota jednoho dobití
300 Kč – osvobozeno od DPH.
Nevyčerpaný kredit na elektronické peněžence se nevrací.
Doba platnosti elektronické peněženky je vyznačena na dokladu o zaplacení našich služeb. Toto datum se
prodlužuje o 1 rok vždy novým dobitím elektronické peněženky.
Studentem je osoba dle § 12 až § 15 zákona č. 117/1995 Sb. v platném znění, která se při vstupu prokáže platným
studentským průkazem s fotografií.

Ceny služeb v Plaveckém areálu Klíše jsou platné od 1. 10. 2019

