CENÍK – ZIMNÍ STADION

Ceník platný od 1. 7. 2020. Všechny ceny jsou včetně odpovídající sazby DPH.

Pronájem zimního stadionu pro in-line
Pronájem zimního stadionu

460 Kč/hod.
2 040 Kč/hod.

Dopolední veřejné bruslení + bruslení pro školy
ve všední dny

30 Kč/os.

Veřejné bruslení o víkendech, o prázdninách a o svátcích
a večerní bruslení ve všední den

40 Kč/os.

Veřejné bruslení s hokejkou ve vyhrazené třetině
(PO – PÁ dopoledne a v době veřejného bruslení v případě,
že na ledové ploše bruslí max. 20 osob)
– v době prázdnin není bruslení s hokejkou povoleno

50 Kč/os.

Broušení bruslí

50 Kč/pár

Broušení bruslí nových, nebroušených nebo extrémně tupých
– dle posouzení brusiče
In-line bruslení

100 Kč/pár
40 Kč/os.

Pronájem parkovací plochy před ZS, šatny + soc. zařízení + úklid

5 000 Kč/den

Pronájem parkovací plochy před ZS, šatny + soc. zařízení

3 000 Kč/den

Pronájem haly za účelem koncertu, firemní akce
(včetně demontáže a montáže části mantinelů – bez úklidu)

30 000 Kč/den

Pronájem haly za účelem koncertu, firemní akce
(bez montáže mantinelů – bez úklidu)

18 000 Kč/den

Úklid po akcích (4 osoby)

1 000 Kč/hod.

Pronájem ohřívárny - akce

3 000 Kč/den

Pronájem 1 kabiny včetně soc. zařízení

400 Kč/den

Pronájem 1 kabiny bez soc. zařízení

200 Kč/den

Pronájem sociálního zařízení

200 Kč/den

PERMANENTNÍ VSTUPENKY
Záloha na kartu na permanentní vstupenku je 100 Kč. Záloha bude vrácena při vrácení nepoškozené karty na pokladně.
Minimální hodnota zakoupené permanentní vstupenky je 300 Kč, maximální 5 000 Kč. Hodnotu si zvolí návštěvník sám.
Dle ceny zakoupené permanentní vstupenky bude kredit na permanentní vstupence navýšen o 15 %. Permanentní vstupenka platí v lázních, na koupališti, v sauně a na zimním stadionu. Při pobytu v lázních se z kreditu odečítá cena za odplavané minuty. Na koupališti, v sauně a na zimním stadionu se z kreditu odečítá jednotková cena.

