PLAVECKÝ AREÁL KLÍŠE
Krytá hala
DRUH VÝKONU
vstupné do bazénu (vč. vstupu do páry) 1. 9. – 14. 6.
dospělí
děti, studenti, osoby nad 62 let, doprovod ZTP, ZTP/P
děti do 120 cm
majitelé průkazů ZTP, ZTP/P
jednotné vstupné po 20 hodině

CENA – osvobozeno od DPH

DOPLATEK

75 Kč / 1 hod.
100 Kč / 2 hod.
50 Kč / 1 hod.
65 Kč / 2 hod.
10 Kč
zdarma / 1 hod.
zdarma / 2 hod
50 Kč (konec provozu 20:45)

1 Kč / 1 min.
1 Kč / 1 min.

75 Kč / 2 hod.
100 Kč / 3 hod.
50 Kč / 2 hod.
65 Kč / 3 hod.
10 Kč
zdarma / 1 hod.
zdarma / 2 hod
50 Kč (konec provozu 20:45)

1 Kč / 1 min.
1 Kč / 1 min.

1 Kč / 1 min.

vstupné do bazénu při platbě elektronickou peněženkou
sleva 5 % z celkové částky vstupného na 1 hod.
sleva 9 % z celkové částky vstupného na 2 hod.
jednotné vstupné po 20 hodině bez slevy
vstupné do bazénu (vč. vstupu do páry) 15. 6. – 31. 8.
dospělí
děti, studenti, osoby nad 62 let, doprovod ZTP, ZTP/P
děti do 120 cm
majitelé průkazů ZTP, ZTP/P
jednotné vstupné po 20 hodině

1 Kč / 1 min.

vstupné do bazénu při platbě elektronickou peněženkou
sleva 5 % z celkové částky vstupného na 2 hod.
sleva 9 % z celkové částky vstupného na 3 hod.
jednotné vstupné po 20 hodině bez slevy
DRUH VÝKONU
CENA – osvobozeno od DPH
vstupné do bazénu – ranní plavání (bez páry)
pouze pondělí, středa a pátek od 6:00 do 8:00 (od 7:00 vstup pouze na 1 hodinu)

DOPLATEK

jednotné vstupné

1 Kč / 1 min.

50 Kč / 1 hod.

70 Kč / 2 hod.

vstupné do bazénu při platbě elektronickou peněženkou
sleva 5 % z celkové částky vstupného na 1 hod.
sleva 9 % z celkové částky vstupného na 2 hod.
DRUH VÝKONU
plavecký bazén – 1 dráha
školy, školky (p. o. zřízené Statutárním městem ÚL)
ostatní subjekty 1 dráha bez parní sauny
ostatní subjekty 1 dráha vč. parní sauny
plavecký bazén – celý bazén (jednotná cena)
instalace plovacích řetězů pro vymezení plaveckých drah v bazénu
montáž odrazové čelní stěny
zapůjčení plovacích řetězů, odrazových stěn (vlastní montáž)
dětský bazén
školy, školky (p.o. zřízené Statutárním městem ÚL)
ostatní subjekty

CENA – osvobozeno od DPH
125 Kč / 1 hod.
250 Kč / 1 hod.
300 Kč / 1 hod.
1.900 Kč / 1 hod.
100 Kč / 1 dráha
100 Kč / 1 dráha
500 Kč

250 Kč / 1 hod. / bazén
500 Kč / 1 hod. / bazén

DRUH VÝKONU
Plavání s Hastrmánkem 4+ (3 měsíce – 12 lekcí)

CENA – osvobozeno od DPH
1 100 Kč

Plavání s Hastrmánkem další sourozenec 4+ (3 měsíce – 12 lekcí)

900 Kč

Plavání s Hastrmánkem 4+ celý kurz (6 měsíců – 24 lekcí)

1 800 Kč

Plavání s Hastrmánkem další sourozenec 4+ celý kurz (6 měsíců - 24 lekcí)

1 500 Kč

DRUH VÝKONU
skokanský bazén
dozor plavčíka u bazénu

CENA – osvobozeno od DPH
750 Kč / 1 hod. / bazén
220 Kč / 1 hod. - osvobozeno od DPH

Fitcentrum
DRUH VÝKONU
vstupné do fitcentra
dospělí
děti od 10 let, studenti, osoby nad 62 let

CENA – osvobozeno od DPH
70 Kč / časově neomezeno
55 Kč / časově neomezeno

vstupné do fitcentra při platbě elektronickou peněženkou
sleva 5 % z celkové částky vstupného / časově neomezeno

Sauna
DRUH VÝKONU
CENA VČETNĚ 10% 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.

1 Kč / 1 min.
1 Kč / 1 min.

zdarma / 2 hod

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
uložení cenných věcí
poplatek při ztrátě nebo poškození čipu

CENA VČETNĚ 15% DPH
25 Kč
10 Kč
500 Kč

DRUH VÝKONU
zapůjčení zámku na kolo – vratná záloha

CENA VČETNĚ 21% DPH
100 Kč

Letní koupaliště (sezónní provoz)
DRUH VÝKONU
Vstupné
dospělí a doprovod ZTP, ZTP/P

CENA VČETNĚ 15% DPH

120 Kč

děti nad 120 cm do 18 let, studenti, osoby nad 62 let

80 Kč

děti do 120 cm

20 Kč

děti do 1 roku

zdarma

ZTP, ZTP/P

20 Kč

zvýhodněné rodinné vstupné
2 + 1 (rodiče + 1 dítě)

240 Kč

2 + 2 (rodiče + 2 děti)

290 Kč

2 + 3 (rodiče + 3 děti)

340 Kč

sleva pro organizované skupiny dětí do 18 let ze školských a sportovních zařízení zřízených Statutárním
městem Ústí nad Labem
děti do 120 cm

10 Kč

děti nad 120 cm

30 Kč

doprovod
DRUH VÝKONU
10ti vstup
Dospělí a doprovod ZTP, ZTP/P
děti od 120 cm do 18 let, studenti, osoby nad 62 let

120 Kč
CENA VČETNĚ 15% DPH
960 Kč
640 Kč

sezónní vstupenka (květen–září)
dospělí, studenti, osoby nad 62 let, doprovod ZTP, ZTP/P

2.500 Kč

děti nad 120 cm do 18 let

1.700 Kč

DRUH VÝKONU
Uložení osobních věcí v šatně

CENA VČETNĚ 15% DPH
zdarma

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.

