
         Základní cena za 1 kredit je 1,15 Kč

Další slevy mohou čerpat osoby s nárokem na zlevněné vstupné. Zlevněné vstupné je uvedeno v ceníku

Osoby s nárokem na zlevněné vstupné:
subjekt doklad

děti - osoby do 15-ti let

senioři - osoby nad 60 let průkaz totožnosti

důchodci požívající starobní důchod rozhodnutí o přiznání nároku na starobní důchod

studenti - SŠ, VŠ do 26 let

držitelé průkazu ZTP, ZTP/P průkaz ZTP, ZTP/P

Vstup zdarma:
děti do výšky 120 cm (dle míry umístěné u pokladny PSO) bez nároku na pronájem šatní skříňky

průvodce držitele průkazu ZTP/P s nárokem na pronájem šatní skříňky.

Tarif "Rodina":

Ostatní ceny a poplatky (nelze hradit v kreditech):

Prodej/výměna náramkového čipu …….. 150,-- Kč

Zpětný výkup náramkového čipu ….…… 130,-- Kč
Záloha při výpůjčce náramkového čipu (v době provozu letního bazénu 1.5. - 30.9.)……….. 100,-- Kč

Poplatek za ztrátu/odcizení vlastního čipu v placené zóně :  150,-- Kč  (zahrnuje manipulační poplatek a možné vstupné)

Poplatek za ztrátu/odcizení vypújčeného čipu v placené zóně  300,-- Kč  (zahrnuje čipový náramek, manipulační poplatek a možné vstupné)

Rodinou se rozumí 2 dospělé osoby - rodiče a jejich min. 2 platící děti do 15 let. Sazba se uplatňuje jednotně za každou vstupující osobu v rámci rodiny, v ceně 2x nájem 

šatní skříňky.

KREDITY A POUKÁZKY

průkaz zdravotního pojištění, časová jízdenka MHD s fotografií, průkaz totožnosti doprovázejícího rodiče, je-li v něm dítě uvedeno, 

jiný doklad s datem narození a fotografií vystavený veřejnou institucí

platný studijní průkaz s fotografií, platný mezinárodní průkaz ISIC nebo jiné potvrzení o studiu vydané školou vedenou v síti škol a 

školských zařízení, a to společně s předložením průkazu totožnosti



Poplatek za ztrátu čipové karty (smluvní pronájmy)………..…. 70,-- Kč
Poplatek za ztrátu/zničení prostěradla do sauny ………….. 100,-- Kč 

Doplňující informace:

Ke každému vstupu do areálu se připočítává 15 minut na převlečení a manipulaci u turniketů a pokladny.

Vstupné na 1 hodinu - platí od data a času průchodu přes turniket po dobu jedné hodiny

Vstupné celý den - platí v den zakoupení vstupného od okamžiku zakoupení do konce provozní doby

Vstupné sauna 2 hodiny - platí od data a času průchodu přes turniket po dobu dvou hodin
Do areálu je možné pouze jeden vstup a jeden výstup (po opuštění placené zóny se nelze vrátit zpět)

Poskytované slevy se nesčítají, ceny se zaokrouhlují na celé koruny.

Na platební poukázky hotovost nevracíme.
Za nevyčerpané kredity se peníze nevrací, sazby kreditů se zaokrouhlují na celé kredity.
Při překročení doby pobytu v případě vyčerpaného kreditu zákazník zaplatí rozdíl dokoupením odpovídajícího nebo vyššího počtu kreditů.

Platnost kreditu je jeden rok od data zakoupení nebo posledního dobití

Zpětný odkup čipu je možný pouze do půl roku od data zakoupení.


