(ceny jsou uvedené vč. DPH)

CENÍK VSTUPNÉHO A SLUŽEB NA KOUPALIŠTI V KRNOVĚ
/platný od 28. 5. 2019/
položka

čas

vstupné dítě do 4 let, doprovod ZTP, ZTP/P
vstupné dospělý
vstupné dítě 4 - 15 let / ①/

cena

zdarma
denní vstupenka
/sleva možná ④ /

denní vstupenka
/sleva možná ④ /

70 Kč
40 Kč

vstupné ZTP, ZTP/P, studenti, senioři 65+ / ③/②/

denní vstupenka

50 Kč

rodinné vstupné
/1 dospělý + 1 dítě 4 - 15 let/ / ①/
každé další dítě 4 - 15 let 30,-Kč /max. 4/

denní vstupenka

90 Kč

rodinné vstupné
/2 dospělý + 1 dítě 4 - 15 let/ / ①/
každé další dítě 4 - 15 let 30,-Kč /max. 4/

denní vstupenka

140 Kč

vstupné dospělý
/po 16-té hodině/
vstupné dítě 4 - 15 let / ①/
/po 16-té hodině/
vstupné ZTP, ZTP/P, studenti, senioři 65+
/③/②/po 16-té hodině/

denní vstupenka
16.00-20.00 h.
denní vstupenka
16.00-20.00 h.
denní vstupenka
16.00-20.00 h.

50 Kč
25 Kč
35 Kč

sezónní vstupné dospělý

permanentka

1 500 Kč

sezónní vstupné dítě 4 - 15 let / ①/

permanentka

1 000 Kč

pronájem kabinky na sezónu

1 ks

800 Kč

pronájem kabinky na 1 den

1 ks

100 Kč

pronájem uzamykatelné skříňky na 1 den

1 ks

20 Kč

pronájem lehátka na 1 den

1 ks

50 Kč

vstupné na minigolf dítě 4 - 15 let /①/

1 osoba /1 vstup/

15 Kč

vstupné na minigolf dospělý

1 osoba /1 vstup/

35 Kč

nákup magnetické karty /a.k./ s potiskem

1 ks

100 Kč

narozeninový vstup /①/②
/v den narozenin/

1 ks

zdarma

poznámka:
① po předložení průkazu pojištěnce ZP,
nebo jiného průkazu s fotografií
② po předložení OP
③ po předložení průkazu ZTP, ZTP/P,
průkazu studenta
④ při platbě magnetickou kartou /a.k./ bude
poskytnuta automaticky sleva 15%

