ČUS - Česká unie sportu, divize Plavecký stadion Podolí, Podolská 74, 147 50 Praha 4
IČ 00469548 DIČ: CZ00469548
http: www.pspodoli.cz
Provozní doba: PO-NE 8:00-20:00 hod.
telefon: 220 407 311

CENÍK letní sezóna 2019
platný od 1.5. 2019 do 15.9.2019
Letní vstupenky jsou v prodeji denně od 8:00 do 18:00 hod
Vstupné na dobu pobytu
8:00 - 20:00 hod
pro kategorii

Vstupné zakoupené
od 8:00 do 15:00 hod

Vstupné zakoupené
od 15:00 do 18:00 hod

190 Kč
110 Kč
120 Kč

140 Kč
100 Kč
110 Kč

dospělí
děti do 15 let, ZTP
studenti do 26 let, důchodci

Studenti-pouze držitelé ISIC karty do věku 26 let. ISIC nutno předložit.Jiná potvrzení a průkazy neakceptujeme

rodinné vstupné
2 dospělí+1dítě do 15 let
380 Kč
280 Kč
1 dospělý+ 1 dítě
220 Kč
190 Kč
Za každé další dítě k rodinné vstupence - doplatek + 80 Kč

Sezónní legitimace,

platné od 1.5. do 15.9.2019
prodej od 26.4.2019 do 31.8.2019

Dospělí,

6 300 Kč

důchodci, ZTP, děti do 15 let

4 800 Kč

Šatní skříňku je možno si pronajmout samostatně za poplatek 400 Kč měsíčně na sekretariátu
PSP
Měsíční vstupenka, platná vždy měsíc od zakoupení, nejdéle však do 15.9.2019
vstupenka - platnost 1 měsíc - prodej od 26.4.2019 do 31.8.2019
Lze používat od data 1.5.2019, pouze do data 15.9.2019
- dospělí
- děti do 15 let, důchodci, studenti, ZTP
Ostatní ustanovení
Dítě do tří let má vstup do areálu PSP zdarma
Doplatek za každých 30 min. po překročení stanovené doby

2.200 Kč
1.600 Kč

30 Kč

Pro všechny druhy vstupenek platí lx denně vstup a lx denně výstup .
Prodej sezónních legitimací a vstupenek platných celoročně
je pouze v pokladně v hlavní budově /vstup do kryté haly/.
Vratná záloha na zámek/ČIP k šatní skříňce je 200 Kč, ztráta 500 Kč.
Ztráta vstupenky se nenahrazuje.
Zakoupené předplatné se, z žádného důvodu, NEPRODLUŽUJE
Vystavení duplikátu za ztracenou nebo znehodnocenou sezónní legitimaci, bodovou kartu
nebo permanentku je možné pouze po předložení účtenky dokladující nákup reklamované
legitimace, bodové karty nebo permanentky.
Poplatek za vystavení duplikátu je 100 Kč
V případě příznivého počasí je vstup na letní vstupné směrován přes letní šatny.
Informace o provozu letních šaten je denně aktualizována na informačních tabulích před vstupem do
letních šaten a hlavním vchodem na Plavecký stadion Podolí
Sledujte aktuální informace a novinky také na našem facebooku a webových stránkách

Plavecký stadion Podolí

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tento ceník

