
CENÍK VSTUPNÉHO A PRONÁJMU LEDOVÉ PLOCHY NA ZS KRYSTAL V KRNOVĚ PLATNÝ OD 1. 9. 2019

položka čas nová cena

vstupné dítě do 4 let, doprovod ZTP, ZTP/P 
① ② ③

zdarma

vstupné dospělý                                                                      
bruslení veřejnosti, ledová plocha

1,5 hod.                                                 
sleva možná ④

60,00 Kč

vstupné dítě 4 -15 let① ②                             
bruslení veřejnosti, ledová plocha

1,5 hod.                                                  
sleva možná ④

30,00 Kč

rodinné vstupné                                                   
/1 dospělý + 1 dítě 4 - 15 let/ ①②                                           

/každé další dítě 4-15 let 25,00 Kč - max. 4/                                                                                                               
bruslení veřejnosti, ledová plocha

1,5 hod.                75,00 Kč

rodinné vstupné                                                   
/2 dospělý + 1 dítě 4 - 15 let/ ①②                                           

/každé další dítě 4-15 let 25,00 Kč - max. 4/                                                                                                          
bruslení veřejnosti, ledová plocha

1,5 hod.                120,00 Kč

vstupné občan ZTP, ZTP/P, senioři +65, 
studenti ① ②③                                              
bruslení veřejnosti, ledová plocha

1,5 hod.                45,00 Kč

vstupné dítě/žák MŠ/ZŠ                              
bruslení veřejnosti, ledová plocha                                                        
/jen organizované skupiny/

0,75 hod.                10,00 Kč

vstupné dospělý-žák UŠ/SŠ                              
bruslení veřejnosti, ledová plocha                                                   
/jen organizované skupiny/

0,75 hod.                20,00 Kč

vstupné nebruslící doprovod                              
bruslení veřejnosti, ledová plocha

1,5 hod.                15,00 Kč

vstupné dospělý                                                                
bruslení veřejnosti, umělá /in-line/ plocha

1,5 hod.                                                    
sleva možná ④

50,00 Kč

vstupné dítě 4 - 15 let ① ②                            
bruslení veřejnosti,umělá /in-line/ plocha

1,5 hod.                                               
sleva možná ④

30,00 Kč

vstupné občan ZTP, ZTP/P ③                              
bruslení veřejnosti, umělá /in-line/ plocha

1,5 hod.                30,00 Kč

nákup magnetické karty /a.k./ s potiskem 1 ks 100,00 Kč

broušení bruslí 1 pár 40,00 Kč

narozeninový vstup  ①②                                            
/v den narozenin/

1 ks zdarma

poznámka:

        vstupné u všech sportovišť.

dle usnesení 15. schůze RMK ze dne 15.7.2019 č. usnesení 624/15

LEDOVÁ PLOCHA A UMĚLÁ PLOCHA NA ZS

① po předložení průkazky pojištěnce ZP, nebo jiný průkaz s fotografií

② po předložení OP

③ po předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P

④ při platbě magnetickou kartou /a.k./ bude poskytnuta automaticky sleva 20 %.Sleva se vztahuje na plné 



pronájem ledové plochy ⑤ 1,0 hod.                1 600,00 Kč

ostatní

pronájem ledové plochy 1,0 hod.                300,00 Kč

pro oddíly HK Krnov, HK Krnov mládež, Kraso Krnov

pronájem umělé plochy ⑤ 1,0 hod.                650,00 Kč

ostatní

pronájem umělé plochy ⑤ 1,0 hod.                160,00 Kč

krnovské školy, nebo 1 badmintonový kurt

pronájem umělé plochy 1,0 hod.                260,00 Kč

pro HK Krnov, HK Krnov mládež, KRASO Krnov

poznámka:
⑤včetně šatny


