CENÍK SPORTOVIŠŤ A VYBAVENÍ
ZIMA 1.10.2022 - 31.12.2022
SPORTOVIŠTĚ:

Nafukovací hala:

Cena

Po - Ne
09:00 - 21:00 hod

380 Kč/hod

tenis , nohejbal

280 Kč/hod

sítě a branky (dle sportu) v ceně

280 Kč/hod

sítě a branky (dle sportu) v ceně

150 Kč/hod
Cena

stolní tenis, joga , aerobic , zdravotní cvičení atd.

Tělocvična:
Po - Pá
15:00-21:00
So - Ne
09:00-21:00

Cvičební zrcadlový sál :
09:00-21:00
Zvýhodnění a slevy
Předplatné 10+1 hodina zdarma nafukovací hala
Předplatné 10 hodin - 2 kurty nafukovací hala

3 800 Kč
5 800 Kč

Poznámky
Pernamentky je možné zakoupit jen do 31.10.2022. V měsících listopad a prosinec již nelze parnamentky kupovat
Platnost max 3 měsíce od zaplacení.
( Po-Ne 9:00-21:00 hod )

Po celý rok možnost zakoupení dárkových poukázek na služby, včetně občerstvení, Sportovního areálu ČŠ v hodnotě
300 , 500 ,
nebo 1000 Kč 300 Kč , 500 Kč nebo 1000 Kč.

Dárkové poukázky

PRONÁJEM SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ:
Popis

Cena

1 tenisová nebo badmintonová
raketa + 2 míčky

50 Kč

1 míč - volejbal, nohejbal, basket

50 Kč

RELAXACE - SAUNA:

provozní doba sauny :

Popis
Vstup do sauny pro skupinu
( jen finská sauna )
Vstup do sauny pro jednotlivce
Zapůjčení županu
Zapůjčení prostěradla , ručníku
Pronájem hydromasážní vany
Pronájem sálu
Pronájem masážní místnosti

Poznámky

Rezervace pro skupiny v rezervačním on-line systému nebo tel. 608522871 ,
platba pro saunovani skupin se provadí v centru sportovního areálu na sport baru
Po + Út pro skupiny kdykoliv po předchozí rezervaci na telefonu tel. 608522871
St
ŽENY
(16-20 hod)
Čt
ŽENY + MUŽI (16-20 hod )
Pá pro skupiny
(15-21hod) (objednávky on-line v rezervačním systému nebo na telefonu 608522871)
So ŽENY + MUŽI (16-20 hod )
Ne pro skupiny
(15-21hod) (objednávky on-line v rezervačním systému nebo na telefonu 608522871)

Cena

Poznámky

600 Kč/2hod

cena je za max 4 osoby , každá další osoba 100 Kč

150 Kč/2hod
80 Kč
40 Kč
300 Kč/hod
150 Kč/hod

90 min pouze na telefonické objednání
1 hodina
Lze individuálně pronajmout plně vybavenou masážní místnost ( 608522871)

Sportoviště a SportBar jsou otevřeny pro veřejnost denně od 9:00 do 21:00, kuchyň od 9:00 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.
Akce pořádané ZŠ a MŠ Krásná Lípa a sportovním areálem mají přednost při rezervacích sportovišť.
Tento ceník je v platnosti od 1.10. 2022 do 31.12.2022. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

V Krásné Lípě dne 25.9.2022

RNDr. Ivana Jäckelová

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

