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* vstup na letní pláž po 16,00 hodině
Dě do 120 cm pla jednotné neomezené vstupné 30,- Kč

Rodinné vstupné = 1 dospělý a max. 4 dě , 2 dospělý max. 3 dě , každá další osoba pla vstupné dle platného ceníku.
Dítě pro rodinné vstupné se rozumí do 15 let věku (po předložení průkazu pojištěnce)

Cena abonentského čipu je 100,- Kč + minimální vklad při zakoupení ve formě kreditu je 100,- Kč

Ceník – Služby využi sportovního zařízení pro sportovní a rekreační účely
Bazény
50 m bazén - 1 hodina (celý bazén)
25m bazén – 1 hodina (celý bazén)
1 dráha - 1 hodina 50m bazén, včetně příčného nebo podélného tréninkového vytyčení
1 dráha - 1 hodina 25m bazén
skokanský bazén - 1 hodina
výukový bazén pro dě do 6 let - 1 hodina
rekreační bazén – 1 hodina

6,00 – 21,30
6.000,- Kč
3.000,- Kč
600,- Kč
300,- Kč
600,- Kč
600,- Kč
½ bazénu 600,- Kč

celý 1.000,- Kč

wellness – 1 hodina
aqua – 1 hodina
letní pláž – 1 hodina
vnitřní bazény, včetně wellness – 1 hodina
celý areál, včetně letní pláže – 1 hodina

8,00 – 15,00
3.000,- Kč
5.000,- Kč
8.000,- Kč
10.000,- Kč
15.000,- Kč

15,00 – 21,30, so,ne,sv.
5.000,- Kč
8.000,- Kč
8.000,- Kč
12.000,- Kč
17.000,- Kč

Provozovatel si vyhrazuje právo navýšit cenu o max. 5% za pronájem bazénu pro sportovní závody, při využi zaměstnanců provozovatele pro přípravu závodů, nad
rámec podmínek dohodnutých ve smluvním vztahu o pořádání závodů.
Pro využi sportovního zařízení dále pla :
- vstup bude umožněn organizacím, skupinám, školám na základě objednávky a předem uzavřené smlouvy
- vstup pro náhodné organizované skupiny lze uskutečnit pouze na základě souhlasu odpovědného pracovníka dle rozpisu drah
- vstup dětem do 11 let je možný pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let, pomocí učitelského čipu
- vstup dětem starších 11 let je možný i za pomocí jednotlivých čipů
- 1 hodina využi obsahuje navíc 10 min. na převlečení před započe m doby pronájmu a 15 min. na převlečení po době sportovního využi
- cena za zakoupení sportovního čipu je 100,- Kč
- poplatek za ztrátu zapůjčeného čipu činí 100,- Kč
- zapůjčený čip na sportovní využi nemá debet
- společnost je oprávněna udělit slevu
- organizované skupiny s dětmi do 11 let využívají uzamykatelné šatny, popř. učitelský čip
- organizované skupiny mohou využívat pouze prostory dle smlouvy
- ﬁtcentrum smějí organizované skupiny využívat až na základě objednávky a souhlasu vedení PAP Pardubice o.p.s.
- počet členů organizované skupiny ve ﬁtcentru nesmí překročit 20% kapacity tohoto ﬁtcentra
- šatní skříňka musí zůstat po odchodu otevřená
- využi hřiště na plážový volejbal je v ceně vstupu na Letní pláž, vratná záloha za zapůjčení míče je 500 Kč

Platnost ceny využi sportovního zařízení pla pouze v rámci otevírací doby. Mimo otvírací dobu je cena stanovena dohodou.

B Tělocvična - 1 hodina

275,- Kč

C. Zasedací místnost - 1 hodina

200,- Kč

D. Pronájem šatní skříňky - 1 měsíc

200,- Kč

E. Zapůjčení dělící stěny se zavěšením na dráhu

jednorázové zapůjčení

500,- Kč

paušální poplatek (měsíc)

1 000,- Kč

dělící stěnu lze zapůjčit pouze sportovním klubům se zaměřením na plavecké sporty
F. Fakturace do zahraničí – cena za sportovní využi zařízení bude navýšena o bankovní poplatky, které vznikají platbou ze zahraničí
Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude stanoveno dle využi Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Přijímáme platební karty.
Eura nepřijímáme.

Veřejnost
Vstup do vnitřních zón je možný pouze pomocí čipů.
Vstup na letní pláž je možný pomocí abonentních čipů, vlastních čipových karet nebo papírových vstupenek s čárovým kódem.
Dě od 1 roku do 120 cm pla jednotné neomezené vstupné dle platné ceny v ceníku
Dě do 11 let vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let!
Zvýhodněné vstupné mohou uplatnit dě od 120 cm do 15 let, studen , senioři nad 60 let, ZTP a ZTP/P s doprovodem.
-

studentem se rozumí osoba do 26 let po předložení dokladu o studiu (pardubická karta, studentský průkaz, index nebo karta ISIC)
invalidní osoby se prokazují průkazy ZTP a nebo ZTP/P (doprovod zdarma)
senioři se prokazují platným dokladem totožnos
zvýhodněné vstupné je nepřenosné
dě od 120 cm do 15 let se rozumí dě navštěvující základní školu (po předložení průkazu pojištěnce)

Rodiny s dětmi = 2 dospělí + 1dítě (1 dospělý + 2 dě ) nebo 2 dospělí + 2 dě (1 dospělý + 3 dě ) nebo 2 dospělí + 3dě (1 dospělý + 4 dě ), každá další osoba pla
vstupné dle platného ceníku. Dítě pro rodinné vstupné se rozumí do 15 let věku (po předložení průkazu pojištěnce na vyžádání)
Vstupné do hlediště 5,- Kč. Vstup do hlediště jen s platnou časovou vstupenkou.
Vstupné pro organizované skupiny: od 10 osob do 19 osob 5% sleva, od 20 osob 10% sleva.

JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ
Jednorázové vstupenky se kupují na hlavní pokladně aquacentra.
Návštěvník, který chce navš vit vnitřní zóny, dostane bezplatně zapůjčený čip, prostřednictvím kterého čerpá nabízené služby.
Jednorázové papírové vstupenky do zóny letní pláž lze koupit i na pomocných pokladnách.
Jednorázové vstupenky do zóny letní pláž je nutné uschovat pro případnou kontrolu.
Rodinné vstupné lze uplatnit pouze v jednorázovém vstupném.
Pro jednorázové vstupné dále pla :
- při zakoupení jednorázového vstupného do zóny 1 (50m bazén) je možno navš vit 50 m bazén nebo posilovnu nebo kombinovat obojí
- při zakoupení jednorázového vstupného do zóny 2 (aqua) je možno navš vit i zónu 1
- při zakoupení jednorázového vstupného do zóny 3 (wellness) je možno navš vit i zónu 1
- při zakoupení jednorázového vstupného do zóny 3 a průchodem hlavním vstupním turniketem je zajištěna rezervace 20min. pro vstup do zóny 3
- po opuštění zóny 3 (wellness) je opakovaný návrat zpět do této zóny možný po 20 minutách
- jednorázové vstupné na 60 minut do zóny 1 je možné využít celý týden, do zóny 2 pouze v pracovní dny
- v případě překročení časového limitu zakoupené vstupenky vám bude účtován doplatek ve výši uvedené v ceníku za každou započatou minutu
- doplatky se počítají maximálně do výše celodenního vstupného
- platba za občerstvení a další služby se ve všech vnitřních zónách realizuje pouze prostřednictvím čipu
- povolený debet na čipu je 200,- Kč. Dě do 15 let mají nulový debet. Doúčtování proběhne na pokladně.
- poplatek za ztrátu čipu činí 300,- Kč (100,- Kč za čip a 200,- Kč za povolený debet), dě do 15 let 100,- Kč
- zapůjčení osušky nebo prostěradla je zpoplatněno 20,- Kč, poplatek za zapůjčení ručníku je 10,- Kč
- poplatek za ztrátu osušky nebo prostěradla činí 100,- Kč
- poplatek za využi další šatní skříňky činí 20,- Kč
- veškeré jednorázové vstupné obsahuje navíc 15 min. na převlečení, vstupné pro rodiny s dětmi a pro ZTP obsahuje navíc 20 min. na převlečení
- šatní skříňka musí zůstat po odchodu otevřená
- při zakoupení jednorázového vstupného do vnitřních zón je vstup do zóny letní pláž bez dalšího poplatku, pokud návštěvník složí na hlavní pokladně zálohu na čip
50,- Kč a zálohu na debet 200,- Kč.
- poplatek za ztrátu papírové vstupenky na letní pláž činí 500,- Kč
- po opuštění areálu papírová vstupenka na letní pláž pozbývá platnos
- v případě nepříznivého počasí se vstupné na Letní pláž nevrací

ABONENTSKÉ VSTUPNÉ
Zvýhodněné vstupné - mohou uplatnit dě od 120 cm do 15 let, studen , senioři nad 60 let, ZTP a ZTP/P s doprovodem
- studentem se rozumí osoba do 26 let po předložení dokladu o studiu (pardubická karta, studentský průkaz, index nebo karta ISIC)
- invalidní osoby se prokazují průkazy ZTP a nebo ZTP/P (doprovod zdarma)
- senioři se prokazují platným dokladem totožnos
- dě do 15 let překládají průkaz pojištěnce

Základní vstupné - ostatní
Abonentem se návštěvník stává po zakoupení čipu do osobního vlastnictví. Výhodou abonentského čipu je výhodnější vstupné. Po nižší sazbě za první hodinu se začne
načítat minutové vstupné, které je v přepočtu levnější než vstupné jednorázové. Je zajištěn volný průchod přes pokladny vstupním/výstupním turniketem bez čekání. Každý
abonent se musí obeznámit s aktuální obsazenos na informa vních obrazovkách umístěných ve vstupní hale u pokladen. V případě, že bude obsazenost areálu plná, tak
nebude vpuštěn do areálu a musí počkat až se místo uvolní.
Platnost abonentního čipu pro dě od 120 cm do 15 let a studenty je omezena na období jednoho školního roku, do 30.9. Pokud nedojde k obnovení abonentského
zvýhodněného vstupného na základě potvrzení o studiu do výše uvedeného data, pokračuje abonent v základním abonentním vstupném. Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8.
Pro abonenty dále pla :
- zlevnění abonen jsou signalizováni op cky a zvukově průchodem turniketem a zároveň odlišnou barevnos čipů.
- po vyčerpání hodinového vstupného se kredit v jednotlivých zónách čerpá po minutách dle aktuální ceny pro abonenty v jednotlivých zónách
- při vstupu do zóny 4 (letní pláž) přes turnikety u letní pokladny je strženo jednorázové vstupné pro abonenty dle platného ceníku
- při vstupu z vnitřních zón do zóny 4 je účtováno minutové vstupné do max. platby za den dle navš vené zóny vnitřní čás
- opakovaný vstup do zóny 4 ze zóny 1 a 2 je bez poplatku
- po opuštění areálu pozbývá vstupné za zónu 4 platnost
- po opuštění zóny 3 je opakovaný návrat zpět do této zóny možný po 20 minutách
- kredit lze čerpat na všechny služby včetně občerstvení
- držitelé abonentních čipů, kteří uplatňují zvýhodněné vstupné se musí na žádost obsluhy pokladny vždy prokázat platným průkazem
- zapůjčení osušky nebo prostěradla je zpoplatněno 20,- Kč, poplatek za zapůjčení ručníku je 10-,Kč a je svázán s čipem
- poplatek za ztrátu osušky nebo prostěradla činí 100,- Kč
- zapůjčení druhé skříňky je zpoplatněno 20,- Kč
- šatní skříňka musí zůstat po odchodu otevřená
- abonentovi vstupujícímu ze zóny 4 do vnitřních zón bude odečítán minutový vstup do maximální platby za den dle jednotlivých zón
- platnost kreditu je jeden rok a s každým dalším pohybem (dobi m nebo vstupem do areálu) se o rok prodlužuje

Režim odbavení v Aquacentru
Čipy pro jednorázové návštěvníky, skupiny sportovce a abonenty
Čipové karty na letní pláž
Papírové vstupenky s čárkovým kódem pro jednorázové vstupy na letní pláž
Ceny za vstup se dělí do dvou úrovní, základní vstupné pro dospělé a zvýhodněné vstupné pro studenty, seniory, dě od 120 cm do 15 let, ZTP a ZTP/P s doprovodem. Mezi
zvýhodněné vstupné patří i rodiny s dětmi. Vstupenka je určena pro zónu, do níž je zakoupena.

Typy návštěvníků
Jednorázové vstupné
Dle zakoupené vstupenky, jejímž nosičem je v kryté čás čip, je vyspeciﬁkovaná zóna a délka pobytu, do níž má návštěvník umožněn vstup. Čas pobytu je prodloužen o dobu
na převlečení. Zároveň je k dispozici kredit pro nákup občerstvení v bistrech. Jeho výše může být rozdílná pro jednotlivé vstupenky. Průchodem vstupním turniketem
započne odečítání času pobytu. Pokud návštěvník přesáhne čas je i dále vpouštěn do zakoupených zón. Po uplynu délky pobytu začne systém načítat doplatek nastavený
ke vstupence dané v cenové hladině. Doplatek se načítá po minutě až do stanového maxima uvedeného v ceníku pro příslušnou zónu. Doplatek se hradí při výstupu z areálu.
Zakoupený čip umožňuje uzamknout jednu šatní skříňku. Půjčování osušek a prostěradel ve wellness je svázáno s čipem návštěvníka. Vydáním osušky nebo prostěradla
systém vyžádá přiložení čipu, a m se spojí zápůjčka s číslem čipu. Při odchodu z wellness je návštěvník povinen zápůjčku vrá t, další kontrola vrácení probíhá na pokladně.
Do zóny wellness je vzhledem k omezené kapacitě organizována návštěvnost. Na informační tabuli je zobrazována aktuální obsazenost a volná místa. Tyto informace slouží
návštěvníkovi k rozhodnu , zda si má koupit vstupenku do wellness. Zakoupením vstupenky a průchodem přes turniket u pokladny si zarezervuje vstup do wellness. Tato
rezervace trvá po celou zaplacenou dobu, během níž má možnost návštěvník vstoupit do wellness. Pokud obsazenost s rezervací dosáhne kapacity wellness nebude
turniketem vpuštěn žádný návštěvník.
Do zóny letní pláž má návštěvník vnitřních bazénů možnost vstupu po složení zálohy na čip a zálohy na nákup v bistru. Tyto zálohy plně pokrývají možné ztráty, pokud by
návštěvník opus l areál mechanickým turniketem. Výstup do letní pláže je možný opakovaně bez časového omezení. Odečet času běží dle nastavení na vstupence do
maximálního doplatku.
Vstupenky zakoupené na letní pláž jsou ve formě papírových lístků s čárkovým kódem. Tyto vstupenky se vystavují na hlavní pokladně, a na letní pokladně u turniketu pro
letní pláž. Vstupenky po zakoupení umožní vstup turnikety na letní pláž, do kryté čás vstup není možný. Ven odchází mechanickým turniketem nebo turnikety, kde musí
návštěvník použít k výstupu zakoupenou vstupenku. Rodina při nákupu vstupenky dostane jeden lístek a ten dle počtu členů rodiny umožní po přiložení na hlavici tolikrát
protočit turniket, kolik má rodina členů.

Abonen
Skupina uživatelů mající ve svém vlastnictví zakoupený přenosný čip. Ten je opravňuje ke vstupu do všech zón plaveckého areálu a zároveň umožňuje nákup v bistru.
Výhodou abonenta je přímý průchod vstupními turnikety do areálu bez nutnos zastavovat se na pokladně. V každé kryté zóně se z čipu odečítá minutový odpočet
nastavený v ceníku, ale až po vyčerpání minimálního odpočtu za vstup do areálu. Zlevnění abonen jsou signalizováni op cky a zvukově průchodem turniketem a zároveň
odlišnou barevnos čipů. Vstupem do Wellness je stržen navíc jednorázový poplatek a po dobu pobytu probíhá odečet po minutách dle ceníku. Po opuštění zóny je
opakovaný návrat možný po 20 minutách. Zapůjčení ručníku nebo prostěradla bude svázáno s čipem stejně jako u jednorázových vstupenek aby se předešlo ztrátám.
Abonent student má platnost čipu po dobu trvání školního roku tzn. od 1.9. do 31.8. Po této lhůtě je povinen na recepci obnovit platnost slevy na další školní rok a to do
30.9.

Čipové karty na letní pláž
Nosičem pro tyto permanentky je plastová čipová karta. Umožňuje vstup na letní pláž přes turnikety u letní pokladny. Průchodem turniketem je strženo celodenní vstupné
(maximální platba za den). Zároveň umožňuje vstup přes přechodové turnikety do aqua a 50 m bazénu v kryté čás . Průchodem do vnitřních zón je stržena jednorázová
částka v ceníku uvedena jako platba do vnitřních zón. Opakovaný vstup přes turnikety již není zpoplatněn. Pokud již nejsou na kartě prostředky, není návštěvník vpuštěn do
zóny. Tento mechanizmus neumožní vznik mínusu na kartě, protože odpočty částek probíhají na vstupu do zón. Karta není určena k uzamčení šatny.

Skříňky
K uzamčení skříněk jsou určeny čipy jednorázových vstupných, čipy abonentů nebo čipy pronájemců. Pokud návštěvník zanechá uzamčenou skříňku bude na tuto skutečnost
upozorněn u výstupního turniketu a je jeho povinnos vrá t se zpět a skříňku odemknout. Při ztrátě čipu sdělí návštěvník obsluze číslo uzamčené skříňky, její obsah, a po
zápisu do knihy obsluha provede pomocí univerzálního čipu otevření skříně.

Ceník 2019 – množstevní slevy pro základní jednorázové vstupné
prodávané ar kly

50 m BAZÉN NEBO
FITNESS
AQUA + ZÓNA 1
WELLNESS + ZÓNY
1, 2 a 4
LETNÍ PLÁŽ

ZÓNA 4

ZÓNA 3

ZÓNA 2

ZÓNA 1

Ceník - 2019

množstevní slevy

60min
v pracovních
dnech

do 110 min.

Jednorázové základní vstupné a cena do 100ks
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100

135

cena od 101ks do 200ks za 1 ks po slevě 10%

72

90

121,5

cena od 201ks do 300ks za 1 ks po slevě 15%

68

85

114,75

cena od 301ks do 500ks po slevě 20%
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cena od 501ks za 1 ks po slevě 25%

celodenní
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Jednorázové základní vstupné a cena do 100ks
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cena od 301ks do 500ks po slevě 20%

104

136

196

cena od 501ks za 1 ks po slevě 25%

97,5

127,5

183,75

255

330

cena od 101ks do 200ks za 1 ks po slevě 10%

229,5

297

cena od 201ks do 300ks za 1 ks po slevě 15%

216,75

280,5

204

264

191,25

247,5

Jednorázové základní vstupné a cena do 100ks

cena od 301ks do 500ks po slevě 20%
cena od 501ks za 1 ks po slevě 25%
Jednorázové základní vstupné a cena do 100ks

90

cena od 101ks do 200ks za 1 ks po slevě 10%

81

cena od 201ks do 300ks za 1 ks po slevě 15%

76,5

cena od 301ks do 500ks po slevě 20%
cena od 501ks za 1 ks po slevě 25%

72
67,5

