CENÍK PRONÁJMU SPORTOVIŠŤ
A VYBAVENÍ
Zvýhodnění a slevy
Předplatné 10+1 hodina zdarma nafukovací hala
Předplatné 10 hodin - 2 kurty nafukovací hala

Předplatné 10+1 hodina zdarma tělocvična

Permanentka tenis 2019

Dárkové poukázky

Cena

Poznámky

3 200 Kč

Platnost 3 měsíce od zaplacení, platí pro nafukovací halu (pracovní dny od 14:00-21:00
hod., ostatní dny od 8:00 do 22:00 hod.).

5 600 Kč

Platnost 3 měsíce od zaplacení, platí pro nafukovací halu (pracovní dny od 14:00-21:00
hod., ostatní dny od 8:00 do 22:00 hod.).

2 400 Kč

Platnost 3 měsíce od zaplacení (8:00-22:00 hod.).

18 000 Kč

500 Kč
nebo 1000 Kč

Umožňuje držiteli spolu s jedním hostem uplatnit permanentku na pronájem jednoho
venkovního, nebo krytého tenisového dvorce maximálně na 1 hodinu tenisu denně bez
možnosti stálé rezervace. Permanentka je nepřenosná. Platnost permanentky je při
platbě celé částky ode dne zaplacení do 31. 12. 2019, při platbě ve dvou stejných
splátkách od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. V případě, že nebude 2. splátka uhrazena do
30. 04. 2019 končí tímto dnem platnost.
Po celý rok možnost zakoupení dárkových poukázek na služby, včetně občerstvení,
Sportovního areálu ČŠ v hodnotě 500 Kč nebo 1000 Kč.

PRONÁJEM SPORTOVIŠŤ:
Cena
Kč/hod.

Popis

Vybavení
v ceně

Poznámky

Cenová akce do 23. 12. 2018. Na tuto cenu nelze uplatnit
žádnou další slevu.

Nafukovací hala: 1 kurt / tenis, nohejbal
pracovní dny
08:00 - 14:00 hod.

200 Kč

síť

08:00 - 14:00 hod.

280 Kč

síť

14:00 - 22:00 hod.

320 Kč

síť

ostatní dny
08:00 - 22:00 hod.

320 Kč

síť

Tělocvična:
Tělocvična - sál, všechny sporty
pracovní dny
16:00 - 22:00
ostatní dny
08:00 - 22:00

240 Kč

Sítě a branky (dle sportu) v ceně.

240 Kč

Sítě a branky (dle sportu) v ceně.

PRONÁJEM SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ:
Popis

Cena

1 tenisová raketa + 2 míčky
1 míč - volejbal, nohejbal, basket
1 badmintonová raketa

40 Kč
20 Kč
30 Kč

Poznámky

Sportoviště a SportBar jsou otevřeny pro veřejnost denně od 8:00 do 22:00,
do 21:00,
kuchyň
kuchynˇod
od 8:008:00
do 20:00.
do 20:00.
Rezervovat sportoviště lze na telefonním čísle 608 522 871 a na http://www.krasnalipa.cz/areal.php
Rezervovat sportoviště lze pouze po celých hodinách. Pokud je sportoviště v okamžiku, kdy chcete zahájit nebo prodloužit jeho pronájem
volné a současně nemáte tento čas rezervovaný, nebo tato Vaše rezervace nebyla zrušena v rozporu z Provozním řádem sportovního
areálu ČŠ, je možné, za předpokladu souhlasu správce areálu, čerpat i 1/2 hod.

Akce pořádané ZŠ a MŠ Krásná Lípa a sportovním areálem mají přednost při rezervacích sportovišť.
Tento ceník je v platnosti od 1. 10. 2018 do 30. 4. 2019. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

V Krásné Lípě dne 30. 09. 2018

RNDr. Ivana Preyová

www.krasnalipa.cz - sportareal@krasnalipa.cz - 608 522 871

