ČUS- Česká unie sportu z.s., div. Plavecký stadion Podolí
Podolská 74, 147 50 Praha 4
tel : 241 433 952
http://www.pspodoli.cz
IČ 00469548 DIČ CZ00469548

bazén
sauna

Provozní doba 6:00 - 22:00 hod
PO - NE
6:00 - 21:45 hod.
PO - PÁ
10-21:30
SO,NE 10-19:30 hod.
Plavecký stadion Podolí je uzavřen 24.12.,31.12 a 1.1.

C E N Í K od 1.1.2020
Vstupné

PO-NE 6.00 - 21,45 hod

1 hod jednotné vstupné
1,5hod vstupenka dospělí
děti do 15 let , ZTP, 1 doprovod ZTP/P
2 hod vstupenka dospělí
děti do 15 let, ZTP, 1 doprovod ZTP/P
3 hod vstupenka dospělí
děti do 15 let, ZTP, 1 doprovod ZTP/P

110,120,70,140,85,170,100,-

1,5 hod důchodci a studenti
neplatí pro invalidní důchodce
2 hod důchodci a studenti
neplatí pro invalidní důchodce
3 hod důchodci a studenti
neplatí pro invalidní důchodce

105,125,155,-

Studenti-pouze držitelé ISIC karty do věku 26 let. ISIC nutno předložit.Jiná potvrzení a průkazy neakceptujeme
SAUNA - vstupné /sauna je v červenci a srpnu uzavřena/
provozní doba sauny

2 hod sauna včetně plavání
185,pondělí - pátek 10:00-21:30 hod
3 hod sauna včetně plavání
260,sobota,neděle a státní svátky 10:00 - 19:30 hod
4 hod sauna včetně plavání
298,Permanentní vstupenka do sauny: 10 vstupů na 2 hodiny s platností dva měsíce od zakoupení 1.665,JÓGA - úterý 17:30-18:30 - vstupné 120Kč; důchodci, studenti 90 Kč
ZVÝHODNĚNÉ RODINNÉ VSTUPNÉ na 2 hodiny, platné o víkendech a svátcích po celý den, všední dny od 14:0020:00 hod. Platí pro rodiče s dětmi do 15-ti let, zároveň platí- 1 rodič + max. 3 děti.
jeden dospělý a jedno dítě do 15 let
180,- a každé další dítě 50,310,- a každé další dítě 50,dva dospělí a jedno dítě do 15 let
POPLATKY,DOPLATKY, ZÁLOHY
Ztráta vstupního media nebo znehodnocení - manipulační poplatek 500 Kč
Zapůjčení vstupního media (skříňka + trezor) - vratná záloha 200,Manipulační poplatek (např.neoprávněné blokování šatní skříňky) 100,Doplatek za překročení stanoveného času u jednorázových vstupenek - za každých 10 minut 10 Kč
PŘEDPLATNÉ LEGITIMACE
/v prodeji pouze v období 15.9. - 28.2. /
20x vstup 1x za den na tři a půl hodiny

dospělí

3000,-

mimo uvedené období se tyto předplatné
legitimace neprodávají, nahrazují je
permanentky na letní sezonu

platnost 2 měsíce od zakoupení vstupenky děti,důch.
2000,Úschovna kol je ZDARMA v provozu po celou otevírací dobu Plaveckého bazénu Podolí
úschovnu obsluhuje ochranka PSP
BODOVÝ SYSTÉM
1 bod = 1,-Kč, neplatí pro vstup do sauny, vstup více osob najednou není možný
minimální počet bodů potřebný pro vstup přes turniket je 52
hodnota předplatného

body

platnost od data zakoupení

ČIP NÁRAMEK 100,300,300
3 měsíce
v případě nevyčerpání bodů na ČIP
600,600
4 měsíce
náramku se nevyčeprané body přičítají k
1250,1250
6 měsíců
hodnotě dalšího dobití. Doba platnosti
2500,2500
9 měsíců
odpovídá poslednímu nabití.
5200,5200
12 měsíců
odpis bodů
INFORMACE A UPOZORNĚNÍ
do 40. min. 52 bodů
Pro všechny vstupní media platí 1 x vstup a 1 x výstup v rámci téhož dne
40 - 50 min. 64 bodů
Neplatné vstupní media se nenahrazují.
50 - 60 min. 76 bodů
Čas pobytu se počítá od průchodu turniketem, další služby
60 - 70 min. 84 bodů
v placeném prostoru se zahrnují do času zakoupené vstupenky.
70 - 80 min. 92 bodů
Při překročení časového limitu je nutno zaplatit příslušný doplatek
80 - 90 min. 100 bodů
K dispozici je úschovna cenných věcí a šatní skříňky
90 - 100 min. 104 bodů
Plavání je omezeno dle rozvrhu tréninků a akcí.
každých dalších 10. min. 4 body
Na předplatné vstupenky se hotovost nevrací
FITNESS CENTRUM, PÁRA, HORKÝ VZDUCH, VÍŘIVKA - NEJSOU kalkulovány do ceny vstupného a jsou
nadstandardní službou pro naše platící návštěvníky. Tito mají vstup, do uvedených provozů, zdarma, jako bonus ke
každé zakoupené vstupence na Plavecký stadion Podolí.
Řešit ztrátu vstupního media nebo reklamaci je možné pouze na základě předložení posledního nákupního dokladu
týkajícího se řešené situace.
UKONČENÍ PRODEJE VSTUPENEK

BAZÉN+FITNESS
SAUNA

PO-PÁ
21.00 hod
19.30 hod

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tento ceník

SO-NE
21,00 hod.
17.30 hod

