CENNÍK
pre organizáciu
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,
Trnava, Hlavná 17
Ceny za služby poskytované v rámci krátkodobého prenájmu
nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
Ceny v cenníku sú určené bez DPH
účinnosť : 1. 9. 2012
DPH bude uplatnené v súlade s platnou legislatívou
Bazén Zátvor
Druh vstupenky
Cena
Ceny pre jednotlivých návštev.
dospelí a deti nad 15 rokov
deti do 15 rokov
dôchodcovia od 13.30 do 15.30
deti do 6 rokov, so sprievodom
ZŤP dospelí (nad 15 rokov)
ZŤP deti (do 15 rokov)

Ceny pre organizácie,za dráhy:
4 dráhy (celý bazén)
3 dráhy
2 dráhy
1 dráha
Ceny za dráhy pre školy, det.domovy a centrá mládeže:
4 dráhy
3 dráhy
2 dráhy
1 dráha
Základný a zdokonaľovací plavecký
výcvik pre Základ.školy mesta Trnava
1 kurz – 10 vyučovacích dvojhodín á 45 minút – t.j.15 hodín – ½ bazéna

1,30 eura/hod.
0,70 eura/hod.
0,70 eura/hod.
0,20 eura/hod.
0,70 eura/hod.
0,40 eura/hod.
44,00 eura/hod.
33,00 eura/hod.
22,00 eura/hod.
11,00 eura/hod.
20,00 eura/hod.
15,00 eura/hod.
10,00 eura/hod.
5,00 eura/hod.

100,00 eur/kurz

Základný a zdokonaľovací plavecký
výcvik pre Základ.školy mimo Trnavy
1 kurz – 10 vyučovacích dvojhodín á 45 minút – t.j.15 hodín – ½ bazéna
 prípady, ak hodiny plaveckého kurzu pre základné školy z okolia Trnavy budú
začlenené v dňoch, počas ktorých sa uskutočňuje výuka plávania aj pre
základ.školy z mesta Trnava
 prípady, ak hodiny plaveckého kurzu pre základné školy z okolia Trnavy budú
zaradené v dňoch, počas ktorých nie je výuka plávania pre základ. Školy
z mesta Trnava

Plavecký výcvik pre materské školy – 1 kurz 10 vyučovacích

166,00 eur/kurz
332,00 eur/kurz
50,00 eur/kurz

hodín á 45 minút, t.j. 7,5 hod. – ¼ bazéna

Permanentky pre verejnosť:
dospelí 10 vstupov cena novej permanentky aj so vstupmi
dospelí 10 vstupov (iba vstupy – dobitie permanentky)
deti do 15 rokov - 10 vstupov, cena permanentky so vstupmi
deti do 15 rokov - 10 vstupov (iba vstupy – dobitie permanentky)
Záloha na elektronický kľúč

12,00 eur
11,00 eur
6,00 eur
5,00 eur
3,00 eur

