(ceny jsou uvedené vč. DPH)

CENÍK VSTUPNÉHO A PRONÁJMU V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V KRNOVĚ
PLATNÝ od 1.9.2022
(Ceník byl schválen na 88. schůzi RMK dne 23.05.2022 č. usnesení 3473/88)
položka

čas

vstupné dítě do 4 let, doprovod ztp, ztp/p①②

cena

zdarma
1 hod.

vstupné dospělý

sleva možná ④

vstupné dítě 4 - 15 let ①②

sleva možná ④

1 hod.

vstupné ztp, ztp/p, studenti, senioři 65+ /③/②/

1 hod.

rodinné vstupné
/1 dospělý + 1 dítě 4 - 15 let/ /①/
každé další dítě 4 - 15 let 35,00,-kč /max. 4/

1 hod.

rodinné vstupné
/2 dospělý + 1 dítě 4 - 15 let/ /①/
každé další dítě 4 - 15 let 35,00,-kč /max. 4/

1 hod.

vstupné sauna dítě do 4 let, doprovod ztp, ztp/p①②

2 hod.

vstupné sauna dospělý

2 hod.
sleva možná ④

vstupné sauna dospělý

60,00

40,00

50,00

80,00

120,00

zdarma

180,00

každá další započatá hodina
sleva možná ④

2 hod.

vstupné sauna dítě 4 - 15 let ①②

sleva možná ④

90,00
80,00

každá další započatá hodina

vstupné sauna dítě 4 - 15 let ①②

sleva možná ④

40,00

vstupné sauna studenti, ztp, ztp/p, senioři 65+

①②③

2 hod.

120,00

vstupné sauna studenti, ztp, ztp/p, senioři 65+

①②③

každá další započatá hodina

60,00

sprcha

0,5 hod.

120,00

/abonentní karta/

1 ks

100,00

narozeninový vstup /①/②
/v den narozenin/

1 ks

zdarma

nákup magnetické karty s potiskem

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 20%

pronájem bazénu

1 hod.

v době 8.00-14.00 h. včetně mimo krnovských škol

pronájem bazénu v době 8.00-14.00 h. krnovským

1 hod.

školám a družinám

pronájem bazénu

1 hod.

v době 6.00-8.00

pronájem bazénu v době 14.00-21.00 h. vč.

1 hod.

krnovským školám a družinám

pronájem bazénu všem sportovním organizacím města
pronájem bazénu

1 hod.

1 plavecká dráha /pozn. max počet 3 ks/

1 hod.

pronájem bazénu pro tj krnov oddíl

1 hod.

plavání od 6.00-14.00 hod.

pronájem bazénu pro tj krnov oddíl
plavání od 6.00-14.00 hod.

1 hod.

2000,00

1000,00

600,00
2400,00
800,00

500,00

450,00
600,00

