
   Cenník služieb platný od 10.9.2019
bazén jednorázový vstup

Dospelá osoba - bazén 1 hodina   2,50 €/hod.

Dieťa, žiak 3 - 15 rokov - bazén 1 hodina   1,50 €/hod.

Študent od 16 rokov - bazén 1 hodina   2,00 €/hod.

Senior, ZŤP - bazén 1 hodina   2,00 €/hod.

Plavecký klub - člen PKBS - bazén 1 hodina   1,00 €/hod.

Hromadný vstup (vlastný dozor) MŠ - bazén      0,50 €/vstup

Hromadný vstup (vlastný dozor) ZŠ - bazén      1,00 €/vstup

Hromadný vstup (vlastný dozor) SŠ - bazén      1,50 €/vstup

Prenájom celého bazénu 1 hodina 50,00 €/hod.

Prenájom jednej dráhy 1 hodina 15,00 €/hod.

bazén permanentky 
Permanentka bazén dospelá osoba 20 hodín 40,00 €

Permanentka bazén dospelá osoba 10 hodín 20,00 €

Permanentka bazén dieťa, žiak 3 -15 rokov 10 hodín 10,00 €

Permanentka bazén študent od 16 rokov 10 hodín 12,00 €
Permanentka bazén senior, ZŤP 10 hodín 12,00 €

Permanentka bazén plavecký klub15 vstupov 10,00 €

wellness jednorázový vstup
Dospelá osoba - wellness 1 hodina   5,00 €/hod.

Dieťa, žiak 3 - 15 rokov - wellness 1 hodina   2,00 €/hod.

Študent od 16 rokov - wellness 1 hodina   3,00 €/hod.

Senior, ZŤP - wellness 1 hodina   3,00 €/hod.

Plavecký klub - člen PKBS - wellness 1 hodina   1,00 €/hod.

Hromadný vstup (vlastný dozor) MŠ, ZŠ, SŠ - wellness 1 hodina   1,50 €/hod.

Vírivá vaňa 1 hodina   2,50 €/hod.

wellness permanentky 
Permanentka wellness dospelá osoba 10 hodín 40,00 €

Permanentka wellness dieťa, žiak 3 -15 rokov 10 hodín 15,00 €

Permanentka wellness študent od 16 rokov 10 hodín 25,00 €

Permanentka wellness senior, ZŤP 10 hodín 25,00 €

kombinované jednorázové vstupy
Dospelá osoba - 1 hodina bazén + 1 hodina wellness   6,00 €/2hod.

Dieťa, žiak 3 - 15 rokov - 1 hodina bazén + 1 hodina wellness   3,00 €/2hod.

Študent od 16 rokov - 1 hodina bazén + 1 hodina wellness   4,00 €/2hod.

Senior, ZŤP - 1 hodina bazén + 1 hodina wellness   4,00 €/2hod.

kombinované permanentky 
Permanentka bazén + wellness dospelá osoba 20 hodín 50,00 €

Permanentka bazén + wellness dieťa, žiak 3 -15 rokov 20 hodín 25,00 €

Permanentka bazén + wellness študent od 16 rokov 20 hodín 30,00 €

Permanentka bazén + wellness senior, ZŤP 20 hodín 30,00 €

ostatné služby, vane, sprchy
Vaňový kúpeľ, použitie sprchy 2,00 €

Sušenie vlasov 0,50 €

Plienka do bazénu 1,00 €

RNDr. Pavel Bačík
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