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Ceny za ubytovací a stravovací služby ve VS UK Albeř, Dobronice a Poříčí v roce 2006 
/Ceny za ubytování při výukových akcích jsou při platbě vnitropodnikovou fakturou bez DPH, ostatní ceny jsou včetně DPH v zákonné výši/

Ubytování:						
									
VS Albeř:        
cena za ubytování při výukových akcích:  						
lůžko/noc v chatě:       	     				                         65,- Kč	
lůžko/noc ve stanu:            	    						 38,- Kč		
cena pro ostatní:  					
lůžko/noc v chatě:                             						130,- Kč	
lůžko/noc ve stanu:                           	                       				  75,- Kč	
děti do 12 let - lůžko/noc v chatě					            100,- Kč 	
                     - lůžko/noc ve stanu						  50,- Kč		

VS Poříčí:                                                
cena za ubyt. při výuk.akcích: lůžko/noc				              70,- Kč	

cena pro ostatní:  lůžko/noc 		  		 			135,- Kč	
                        děti do 12 let - lůžko/noc		  			100,- Kč 	


VS Dobronice:
Cena za ubyt.při výuk. akcích: lůžko/noc					  80,- Kč		
cena pro ostatní: lůžko/noc							150,- Kč	
                        děti do 12 let   						110,- Kč		

Stravování:

VS Albeř:
denní penze pro dospělou osobu	140.-Kč  / 110.- Kč limit potravin, 30.- Kč režie/  
                          dítě do 12 let		120.- Kč / 90.- Kč limit potravin, 30.- Kč režie/

VS Poříčí:
denní penze pro dospělou osobu	165.- Kč / 110.- Kč limit potravin, 35.- Kč režie, 
20.- Kč DPH/
                           dítě do 12 let  	145.- Kč /90.- Kč limit potravin, 35.- Kč režie/
/vyšší režie vzhledem k vyšším nárokům na personální obsazení – mytí bílého nádobí/

VS Dobronice:
denní penze pro dospělou osobu	140.-Kč  / 110.- Kč limit potravin, 30.- Kč režie/  
                          dítě do 12 let		120.- Kč / 90.- Kč limit potravin, 30.- Kč režie/


Ceny vstupného a pronájmů sportovišť Sportovního centra pro letní sezónu  2006.
Ke všem cenám bude uplatněna DPH v zákonné výši.



a.)	VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ

Antukové tenisové dvorce

cena pronájmu dvorce
květen, červen, září a říjen
	        8:00 hod – 16:00 hod                                                            114,- Kč/hod

      16:00 hod – 20:00 hod                                                            133,- Kč/hod
	
červenec, srpen
	                      8:00 hod – 16:00 hod                                                            104,- Kč/hod
	
	                    16:00 hod – 21:00 hod                                                            114,- Kč/hod    
	 
sleva  pro studenty, vysokoškolské 
tělovýchovné jednoty působící při 
fakultách UK a zaměstnance UK :                                                               76,- Kč/hod        



Travnaté fotbalové hřiště

cena pronájmu celého hřiště:                                                                      2.380,- Kč 

cena 1/2 hřiště:                                                                                            1.190,- Kč

cena hřiště na zápas (včetně tribun)                                                            2.857,- Kč
	
	
sleva pro studenty UK 
a vysokoškolské jednoty působící při fakultách UK :                                2.038,- Kč
	
cena 1/2 hřiště                                                                                             1.019,- Kč


Softbalové hřiště 


cena pronájmu hřiště pro studenty UK 
a vysokoškolské tělovýchovné jednoty
působící při fakultách UK :                                                                           257,- Kč/hod	
Volejbalové antukové dvorce


cena pronájmu 1 dvorce:                                                                              114,- Kč/hod                                                          

sleva pro studenty UK 
a vysokoškolské jednoty působící při fakultách UK :                                    76,- Kč/hod



Škvárová atletická dráha (osmidráha) 400 m se sektory
	
cena pronájmu dráhy :                                                                                  438,- Kč/hod
	
   

	
b.)	KRYTÁ SPORTOVIŠTĚ


Krytý bazén 25 x 15 m 

cena pronájmu celého bazénu (6 drah) :			                    1.952,- Kč/hod
	 
cena 1 dráhy :                                                                                               326,- Kč/hod
	
cena vstupného pro jednotlivce :                                                                   57,- Kč/hod 

sleva pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty
působící při fakultách UK :   
cena pronájmu celého bazénu (6 drah) :                                                   1.771,- Kč/hod
	
cena 1 dráhy :                                                                                               295,- Kč/hod	

sleva vstupného pro studenty UK :                                                                38,- Kč/hod

sleva vstupného pro děti do 10 let :                                                               38,- Kč/hod


Víceúčelová sportovní hala (29 x 48 m)

cena pronájmu celé haly : 					                    1.285,- Kč/hod

cena 1/3 haly : 						       	           428,- Kč/hod

sleva pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty 
při fakultách UK,studenty UK a zaměstnance UK :
cena pronájmu celé haly : 					        	        1.142,- Kč/hod

cena pronájmu 1/3 haly : 						            381,- Kč/hod
Přetlaková hala víceúčelová

cena pronájmu haly : 							200,- Kč/hod

sleva pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty 
působící při fakultách UK
cena pronájmu haly : 						            152,- Kč/hod				  
      				 		              				
	        	  			      
Posilovna Sportovního centra

cena pronájmu posilovny : 						 285,- Kč/hod

sleva pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty 
působící při fakultách UK : 						 
cena pronájmu posilovny :						 190,- Kč/hod

				
				 
Sál pro aerobik  č. 1 

cena pronájmu sálu : 							238,- Kč/hod

sleva pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty 
působící při fakultách UK : 
cena pronájmu sálu :						            209,- Kč/hod	


Sál pro aerobik č. 2

cena pronájmu sálu : 							 247,- Kč/hod

sleva pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty 
působící při fakultách UK : 
cena pronájmu sálu :						             219,- Kč/hod


Úpolový sál

cena pronájmu sálu : 							 152,- Kč/hod

sleva pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty 
působící při fakultách UK : 
cena pronájmu sálu :						            133,- Kč/hod




Studentská sauna

cena pronájmu sauny : 						 400,- Kč/hod

sleva pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty 
působící při fakultách UK : 
cena pronájmu sauny :						 304,- Kč/hod

		

Zasedací místnost Sportovního centra

cena pronájmu místnosti : 						 285,- Kč/hod

sleva  pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty 
při fakultách UK, studenty UK a zaměstnance UK :	
cena pronájmu místnosti : 						 247,- Kč/hod
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