
Ceník vstupného a dalších služeb poskytovaných  

na letním koupališti ve Veselí nad Moravou 

(sezóna 2020) 
 

Hlavní sezona (červenec, srpen)  

 čip modrý  čip červený čip žlutý   čip zelený 

 
Jednorázový vstup  Abonentní vstup 

Rodinný pas 
Seniorpas  

Krátkodobý 
vstup (2 hod) 

Dospělý 80 Kč 70 Kč 50 Kč 50 Kč 

Dítě  55 Kč 45 Kč 35 Kč 35 Kč 

     

Vedlejší sezona (červen, září)  

 čip modrý  čip červený čip žlutý   čip zelený 

 
Jednorázový vstup  Abonentní vstup 

Rodinný pas 
Seniorpas  

Krátkodobý 
vstup (2 hod) 

Dospělý 60 Kč 50 Kč 40 Kč 40 Kč 

Dítě  35 Kč 30 Kč 25 Kč 25 Kč 

      

 
 
Další služby  

Plážový volejbal 50,- Kč/hod 

Rekreační potřeby - lehátka 40,- Kč 

Rekreační potřeby – slunečníky  40,- Kč 

     

     

1. Vstup na koupaliště je možný pouze se zakoupeným čipem. Čip musí mít všichni návštěvníci 
připevněný na ruce po celou dobu svého pobytu (s výjimkou malých dětí do 3 let). 

2. Čipy slouží ke vstupu/výstupu z areálu koupaliště, k uzamčení/otevření šatní skříňky, k úhradě 
občerstvení v areálu koupaliště a k úhradě dalších poskytnutých služeb (zapůjčení lehátek a 
slunečníků, plážový volejbal). Čip funguje na principu elektronické peněženky a je třeba si ho 
nabít u pokladny koupaliště příslušnou finanční částkou. 

3. Aktuální stav částky na čipu lze zjistit na pokladně nebo na čtečkách umístěných u vchodu do 
obou bufetů; čip lze průběžně dobíjet na pokladně – nelze jít do minusu; provozovatelé 
občerstvení strhnou příslušnou částku před vydáním nápoje nebo pokrmu. 

4. Zvýhodněný tarif „Dítě“ mohou využívat všechny děti do 150 cm, nebo děti mladší 15 let, které 
se prokáží průkazem s uvedeným datem narození. 

5. Děti do 3 let (resp. do 100 cm výšky) – vstup zdarma - pouze s doprovodem rodičů nebo jiné 
dospělé osoby (dítě bez vydaného čipu). 

6. Jednorázový vstup – bez zálohy a bez časového omezení v rámci jednoho koupacího dne; 
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. 

7. Abonentní vstup – povinná záloha 150 Kč; bez časového omezení v rámci jednoho koupacího 
dne; návštěvník si u pokladny vloží na čip částku k úhradě občerstvení a služeb; při odchodu 
přiloží čip ke sběrači pro umožnění odchodu a odchází i s čipem pro další návštěvu; vloženou 
částku lze čerpat a čip vrátit do konce koupací sezóny. 

8. Vstup s Rodinným pasem nebo Senior pasem – pouze jednorázový vstup bez zálohy a bez 
časového omezení v rámci jednoho koupacího dne; návštěvník se u pokladny musí prokázat 
platným Rodinným pasem nebo Senior pasem; u pokladny si vloží na čip částku k úhradě 



občerstvení a služeb; při odchodu je mu vyplacena zbývající částka a čip vhází do sběrače 
k umožnění odchodu. 

9. Krátkodobý vstup – bez zálohy; pouze na dobu 2 hod 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. 

10. Dočasné opuštění areálu koupaliště je možné pouze s vrácenkou na dobu max. 30 min 
(vrácenky se vydávají na pokladně). 

11. V ceně vstupného je bezplatné využití všech bazénových atrakcí. 

12. Každý den je od 17,00 do 21,00 hod vyhrazen prostor pro kondiční plavání. Termíny nočního 
plavání jsou s předstihem zveřejňovány prostřednictvím internetových stránek. 

13. Aktuální informace o teplotě vody a vzduchu, o počtu návštěvníků i o konaných mimořádných 
akcích jsou k dispozici na internetových stránkách města: 

 www.veseli-nad-moravou.cz/koupaliste.asp            

14. V areálu koupaliště je zakázáno kouřit, s výjimkou dvou vyhrazených a označených míst 
v blízkosti bufetů. 

15. Návštěvníci nechávají šatní skříňky při odchodu z koupaliště otevřené. 

16. Všichni návštěvníci koupaliště mají povinnost dbát pokynů plavčíků a dalších osob zajišťujících 
provoz koupaliště. Při porušení pravidel Návštěvního řádu může být návštěvník vykázán 
z areálu koupaliště bez náhrady vstupného. 

 

Tato pravidla jsou závazná pro všechny návštěvníky městského 
koupaliště!!! 

 

https://www.veseli-nad-moravou.cz/koupaliste.asp

