Ceník koupaliště Michal pro rok 2017
Hlavní sezóna
Vedlejší sezóna

1. 7. - 3. 9. 2017
do 30. 6. a po 4. 9. 2017

Celosezónní permanentka

700,-

Kč/os

Celosezónní permanentka - zlevněná *

600,-

Kč/os

Pozn: Neomezený počet vstupů za sezonu, pouze však 1 vstup denně!!
V případě jejího poškození - vystavení nové permanentky za manipul. poplatek 50,- Kč

Celodenní vstupné - hlavní sezóna
základní
zlevněné * (vč. ISIC, ITIC, Alive, KV City Card)
děti od 6 do 15 let
děti do 6 let
ZTP, důchodce 70+
ZTP/P - průvodce
vrácenka (možnost opětovného vstupu po opuštění areálu v ten samý den)
rodinné zvýhodněné vstupné (dosp.+ děti)
2+1 (1+2)
2+2
2+3
2-denní - základní **
2-denní - děti do 15 let

70,50,40,zdarma
zdarma
20,10,-

Kč/os
Kč/os
Kč/os

Kč/os
Kč/os

140,170,170,-

Kč
Kč
Kč

100,60,-

Kč/os
Kč/os

Snížené vstupné (po 16. hod. v hlavní sezóně, celodenní ve vedlejší sezóně)
(Vstupenky pro vedlejší sezónu jsou v hlavní sezóně neplatné.)
základní snížené
děti od 6 do 15 let
děti do 6 let
ZTP
ZTP/P - průvodce
vrácenka (možnost opětovného vstupu po opuštění areálu v ten samý den)
rodinné zvýhodněné vstupné (dosp.+ děti)
2+1
2+2
2+3

50,30,zdarma
zdarma
10,10,-

Kč/os
Kč/os

Kč/os
Kč/os

100,120,120,-

Kč
Kč
Kč

20,zdarma
zdarma

Kč

Snížené vstupné II - po 18. hod.
jednotné vstupné (dospělí, děti)
ZTP
ZTP/P - průvodce

Pozn:
* Cena platí při jednorázovém odběru více jak 5 ks nebo při promo akcích koupaliště Michal.
** Vstupenka platí v den jejího vydání a den následující, max. 1 vstup denně.

Parkovné (nehlídané parkoviště)
základní celodenní v hlavní sezóně
snížené (odpolední po 16. hodině v hlavní sezóně, celodenní ve vedlejší sezóně)
snížené II - po 18. hodině
ZTP - celodenní

40,20,zdarma
zdarma

Kč/auto
Kč/auto

Půjčovné sportovního nářadí a vybavení
tobogán
trojskluzavka
skákací hrad
kuželky
tenis. kurt
slunečník velký
slunečník malý (den)
beach volejbalové / fotbalové hřiště *
míč na beachvolleyball, beachsoccer (hod.) *
souprava na beachtennis (hod.) *
minigolf (90 min)
ostatní sportovní nářadí (hod.)
záloha na vybavení - míč, tenis
- malé slunečníky + ostatní

zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
40,zdarma
50,50,40,20,300,100,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

šlapadla, pramice - 1 hod.
- 2 hod.

70,110,-

Kč
Kč

kabinky - 3 hodiny (základní)
do 5 hodin
nad 5 hodin
prodloužení o 1 hod.
- záloha na klíč

40,60,80,10,100,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

uzamykatelná skříňka - pronájem (den)
- záloha na klíč

10,100,-

Kč
Kč

Pozn: * Návštěvník, který si vypůjčí vybavení, má přednostní právo na využití kurtu.
Ostatní návštěvníci s vlastním vybavením musí na vyžádání hřiště opustit.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň
je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku
pak nejpozději do 48 hodin (Koupaliště Michal se týká od 3/2018).

