CENÍK KOUPALIŠTĚ
CENÍK VSTUPNÉHO A DALŠÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA
LETNÍM KOUPALIŠTI VE VESELÍ NAD MORAVOU
Hlavní sezona (červenec, srpen)

čip modrý

VSTUPNÉ
čip červený

Jednorázový vstup

Abonentní vstup

čip žlutý
Rodinný pas/
Senior pas
40,30,-

čip zelený

Krátkodobý vstup (2 hod)*
Dospělý
70,60,40,Dítě do 150 cm nebo mladší 15 let
50,40,30,Dítě do 3 let, resp. do 100 cm výsky zdarma (bez čipu)
* Při překročení časového limitu (tolerance 15 min na převlečení) se doplácí 10 Kč za každou započatou čtvrthodinu.
Vedlejší sezona (červen, září)

Dospělý
Dítě do 150 cm nebo mladší 15 let

čip modrý

čip červený

Jednorázový vstup

Abonentní vstup

50,30,-

40,25,-

čip žlutý
Rodinný pas/
Senior pas
30,20,-

čip zelený
Krátkodobý vstup (2 hod)*
30,20,-

Dítě do 3 let, resp. do 100 cm výsky zdarma (bez čipu)
* Při překročení časového limitu (tolerance 15 min na převlečení) se doplácí 10 Kč za každou započatou čtvrthodinu.
Plážový volejbal
1 hod
Petanque
1 hod
Rekreační potřeby - lehátka
1 den
Rekreační potřeby - slunečníky
1 den
doplatky za překročení hodiny - petangue - poměrná část po minutě + 50% navíc
doplatky za překročení hodiny - plážový volejbal - poměrná část po minutě + 50% navíc
poplatky za ztátu volejbalového míče
ks
poplatky za ztrátu lehátka
ks
dtto soupravy petangue
souprava
poplatky za ztrátu koule petangue
ks
poplatky za ztrátu slunečníku
ks
poplatky za poškození lehátka a slunečníku
ks
Změna DPH vyhrazena dle platných právních předpisů.
Osvobozeno od DPH dle § 61, zák. č. 235/2004 Sb.

50,00
30,00
30,00
40,00

300,00
200,00
600,00
100,00
200,00
200,00

PROVOZNÍ DOBA KOUPALIŠTĚ
Hlavní sezona (červenec, srpen):
Pondělí - Neděle
10:00 - 21:00
Každé úterý je od 08:00 do 10:00 dopolední kondiční plavání ve velkém bazénu - v ceně krátkodobého vstupu.
Každý pátek je od 21:00 do 22:30 hod noční plavání ve velkém bazénu - v ceně krátkodobého vstupu.
Vedlejší sezona (červen, září):
Pondělí - Pátek
13:00 - 19:00
Sobota - Neděle
11:00 - 19:00
PRONÁJEM POZEMKU NA KOUPALIŠTI
Pronájem pozemku na koupališti do 50 m2 (např. skákací hrad)
1 den
200,00

21%

242,00

· Vstup na koupaliště výlučně s čipem. Děti do 3 let (resp. 100 cm výšky) mají vstup zdarma, ale pouze s doprovodem
rodičů. Zvýhodněný tarif "Dítě" mohou využívat všechny děti do 150 cm, nebo děti mladší 15 let, které se prokáží
průkazem s uvedeným datem narození.
· Čipy slouží ke vstupu/výstupu z areálu koupaliště, k uzamčení/otevření šatní skříňky, k úhradě občerstvení v areálu
koupaliště (nikoliv na Komáru) a k úhradě dalších poskytnutých služeb (zapůjčení lehátek a slunečníků, plážový
volejbal, petanque). Čip funguje na principu elektronické peněženky a je třeba si ho nabít u pokladny koupaliště
příslušnou částkou.
· Jednorázový vstup: bez zálohy; návštěvník si u pokladny vloží na čip částku k úhradě občerstvení a služeb; při
odchodu je mu vyplacena zbývající částka a čip vhází do sběrače k umožnění odchodu.
· Abonentní vstup: povinná záloha 150,- Kč; návštěvník si u pokladny vloží na čip částku k úhradě občerstvení a služeb;
při odchodu přiloží číp ke sběrači pro umožnění odchodu a odchází i s čipem pro další návštěvu, vloženou částku lze
čerpat a čip vrátit do konce sezóny.
· Vstup s Rodinným pasem nebo Seniorpasem: pouze jednorázový vstup bez zálohy; návštěvník se u pokladny musí
prokázat platným Rodinným pasem nebo Seniorpasem; u pokladny si vloží na čip částku k úhradě občerstvení a služeb;
při odchodu je mu vyplacena zbývající částka a čip se vhází do sběrače k umožnění odchodu.
· Krátkodobý vstup - bez zálohy; pouze na dobu 2 hodin od okamžiku vstupu; návštěvník si u pokladny vloží na čip
částku k úhradě občerstvení a služeb; při odchodu je mu vyplacena zbývající částka a čip vhází do sběrače k umožnění
odchodu. Při překročení časového limitu (tolerance 15 min na převlečení) se doplácí 10 Kč za každou započatou
čtvrthodinu.
· Dočasné opuštění areálu koupaliště je možné pouze s vrácenkou na dobu max. 30 min (vrácenky se vydávají na pokladně).
· Aktuální stav částky na čipu lze zjistit na pokladně nebo čtečkách umístěných u vchodu do obou bufetů; čip lze
průběžně dobíjet na pokladně - nelze jít do mínusu; provozovatelé občerstvení strhnou příslušnou částku před vydáním
nápoje nebo pokrmu.
· Vstup na koupaliště je monitorován kamerou (ukládání + zobrazení); na čtečkách nelze zobrazit číslo šatní skříňky při zapomenutí nutno zjistit na pokladně.
Platnost ceníku od 15.05.2017.
Ceník byl schválen dne 15.05.2017 na 69. Radě města Veselí nad Moravou.
Platnost provozní doby koupaliště od 01.07.2019.
Ing. Jaroslav Jahoda - ředitel

