CENÍK VSTUPNÉHO - LETNÍ KOUPALIŠTĚ
SEZÓNA 2022
Vstupné na Koupaliště Flošna je jednorázové. Nelze na stejnou vstupenku opustit koupaliště a zase se vrátit.

celodenní

odpolední
od 16 hod.

Základní vstupné

170

130

Zvýhodněné vstupné

130

110

celodenní

odpolední
od 16 hod.

MODRÝ ČIP

145

115

ČERVENÝ ČIP

105

95

JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ

děti od 120 cm do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 62 let, držitelé ZTP, ZTP/P*

MAJITELÉ ČIPOVÝCH HODINEK

děti od 120 cm do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 62 let, držitelé ZTP, ZTP/P*

zdarma

děti do 120 cm
Rodinné vstupné

10% sleva na vstupné

(min. 2 dosp. + min. 1 dítě od 120 cm do 15 let, student do 26 let)*

Jedno a dvou hodinové vstupné (pouze na čipové hodinky)
(Musí být nabita částka v hodnotě minimálně celodenního vstupného. Při překročení dvouhodinového vstupného je účtováno plné vstupné)
Bonus 10 minut zdarma na odbavení a převlečení

1 hodina

2 hodiny

59

99

49

79

MODRÝ ČIP
ČERVENÝ ČIP

děti od 120 cm do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 62 let, držitelé ZTP, ZTP/P*

Noční koupání (ve vybraných dnech)

čipové hodinky

ostatní platby

80

100

čipové hodinky

ostatní platby

70

100

jednotné vstupné

Vstupné vedlejší sezóna
jednotné vstupné

Tobogány a skluzavky jsou zdarma (v ceně vstupného)
Doprovod invalidních osob s průkazem ZTP/P vstup zdarma.
Školy a školská zařízení v rámci výuky - sleva 20 % mimo letní prázdniny.
Sleva 5 % na rodinné pasy proti platbě v hotovosti (lze kombinovat s rodinným vstupným).
Sleva 10 % u rodinného vstupného platí při jednorázovém vstupném i při platbě čipovými hodinkami.
* Při požadavku na zvýhodněné vstupné je nutné se prokázat plat. průkazem, u studentů dokladem o studiu (ISIC atd.)

MASÁŽE

čipové hodinky

ostatní platby

záda, šíje - 15 min.

200

220

záda, šíje - 30 min.

300

320

OSTATNÍ
150

cena dobíjecích čipových hodinek (modré i červené)

20

poplatek za zapůjčení lehátka v okolí bazénů (platba u lehátek)

zdarma

lehátka a slunečníky na terasách
poplatek za zapůjčení bezpečnostní schránky

10 + záloha 100

zapůjčení pálky na stolní tenis/hod.

50 + záloha 150

záloha na balón

500

záloha na zapůjčení nebo zakoupení zámku k bezp. stojanům kol

100

pronájem plavecké dráhy/hod.

760
smluvní cena

pronájem reklamních ploch, areálu

Na čipové hodinky může vstoupit do areálu pouze jedna osoba, příp. lze zakoupit rodinné vstupné uvedené v tomto ceníku.
Čipové hodinky lze dobít libovolnou částkou, platnost kreditu je 12 měsíců od posledního dobití, kredit je nevratný.
Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH
Provozovatel:
Správa nemovitostí Hradec Králové,
příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

e-mail: koupaliste@snhk.cz
tel. 495 000 708 pokladna

www.snhk.cz

