KOUPALIŠTĚ

VSTUPNÉ

CENA

dospělí

100 Kč

děti nad 120 cm do 18 let, studenti,
osoby 62+, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P

60 Kč

děti do 120 cm

20 Kč

děti do 1 roku

zdarma

doprovod ZTP/P

zdarma

vč. 10% DPH

CENÍK

ZVÝHODNĚNÉ RODINNÉ VSTUPNÉ
2 + 1 (2 dospělí + 1 děti)

200 Kč

2 + 2 (2 dospělí + 2 děti)

240 Kč

2 + 3 (2 dospělí + 3 děti)

280 Kč

Skupiny dětí do 18 let ze školských a sportovních zařízení zřízených Statutárním městem Ústí n/L
děti do 120 cm

10 Kč

děti nad 120 cm

30 Kč

doprovod

100 Kč

10TI VSTUP

CENA

dospělí

800 Kč

děti od 120 cm do 18 let, studenti,
osoby 62+, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P

480 Kč

10ti vstup platí pouze na koupališti Klíše do dne ukončení jeho provozu. Za nevyčerpané vstupy, stejně jako poškozenou nebo ztracenou vstupenku se náhrada neposkytuje.

SEZÓNNÍ VSTUPENKA

CENA

dospělí, studenti, osoby 62+, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P

2 100 Kč

děti nad 120 cm do 18 let

1 300 Kč

Na sezónní vstupenku může vstoupit do areálu koupaliště jedenkrát denně 1 osoba.

vč. 10% DPH

Úhradu vstupného lze provést také elektronickou peněženkou. Výše úhrady je stejná jako při platbě v
hotovosti. Jedna dospělá osoba může doprovázet maximálně 2 děti do 120 cm. Dětem mladším 10 let je
návštěva povolena pouze v doprovodu osob starších 18 let. Po opuštění areálu je vstupenka neplatná.

DRUH VÝKONU

1 DEN

SEZÓNNÍ

zapůjčení kabiny

80 Kč

1 700 Kč

uložení cenných věcí

30 Kč

uložení jízdního kola 09:00 - 20:00

40 Kč

uložení jízdního kola 16:00 - 20:00

20 Kč

uložení osobních věcí v šatně

zdarma

ZAPŮJČENÍ KOLA/KOLOBĚŽKY

CENA

1 hodina

30 Kč

vratná záloha

1000 Kč

ZÁLOHY

1 DEN

SEZÓNNÍ

vratná záloha na klíč od kabiny

100 Kč

100 Kč

vratná záloha na zapůjčení lehátka

100 Kč

vratná záloha na zapůjčení stolního tenisu

vč. 10% DPH

KOUPALIŠTĚ

vč. 21% DPH

CENÍK

100 Kč | 1 zápůjčka

SPORTOVIŠTĚ - 2 HŘIŠTĚ NA PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
využití hřiště na plážový volejbal
vratná záloha na zapůjčení vybavení

CENA
100 Kč | 1hod.
100 Kč | 1zápůjčka

Cena nezahrnuje úpravu hrací plochy plážového volejbalu. Zaměstnanci Městských služeb zajistí pouze
ranní úklid, před otevřením provozu koupaliště. Hrací plochu si upraví sami návštěvníci.
V případě ztráty či zničení zapůjčených sportovních potřeb je návštěvník povinen uhradit provozovateli
celou výši pořizovací ceny.
Studentem je osoba dle § 11 až § 15 zákona č. 117/1995 Sb. v platném znění, která se při vstupu prokáže
platným studentským průkazem s fotografií.
Pozn.: U výše uvedeného střediska je možno stanovit smluvní cenu za provedenou službu, odlišnou od
pevných cen, a to na základě dohody zúčastněných stran.
Poslední návštěvník bude vpuštěn do areálu 70 min. před ukončením provozní doby.

osvobozeno od DPH

Záloha na sezonní kabinu je vratná oproti klíčům od kabiny a stvrzence o zaplacené záloze, do dne
ukončení provozu koupaliště. Po tomto termínu se záloha nevrací.
Záloha na denní kabinu je vratná oproti klíčům od kabiny pouze v den zakoupení kabiny, a to nejpozději do 19:45 hodin. Po tomto termínu se záloha nevrací.

