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Ceny vstupného a pronájmů sportovišť Sportovního centra UK 
pro zimní sezónu 2006 - 2007.
Ke všem cenám bude uplatněna DPH v zákonné výši.


Krytý bazén  25 x 15 m


cena pronájmu celého bazénu (6 drah):				2095,-  Kč/hod

cena 1 dráhy:					 	             349,- Kč/hod

cena vstupného pro jednotlivce:					     66,- Kč/hod

slevy:

cena pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty 
působící při fakultách UK	
cena pronájmu celého bazénu					1914,- Kč/hod

cena 1 dráhy								  319,- Kč/hod

cena vstupného pro studenty UK					    47,- Kč/hod

cena vstupného pro děti do 10 let				    47,- Kč/hod



Víceúčelová sportovní hala

cena pronájmu celé haly						 1362,- Kč/hod

cena 1/3 haly							   453,- Kč/hod

slevy:

cena pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty 
působící při fakultách UK				 1304,- Kč/hod

cena 1/3 haly				    437,- Kč/hod










Přetlaková hala tenisová

cena pronájmu haly:

Po – Po      6:00 – 17:00				  333,- Kč/hod
                 17:00 – 23:00				  352,- Kč/hod
So + Ne      6:00 – 23:00				  333,- Kč/hod

sleva:

cena vysokoškolské tělovýchovné jednoty 
působící při fakultách UK, studenty UK
a zaměstnance UK			             247,- Kč/hod


Přetlaková hala víceúčelová

cena pronájmu haly:				  352,- Kč/hod

sleva:

cena pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty 
působící při fakultách UK				  247,- Kč/hod


Tenisová hala „kobercová“

cena pronájmu haly:

    Po – Pá        6:00 – 17:00				  319,- Kč/hod
                       17:00 – 23:00				  342,- Kč/hod
    So + Ne        6:00 – 23:00				  319,- Kč/hod

sleva:

cena pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty 
působící při fakultách UK, studenty UK
a zaměstnance UK				  238,- Kč/hod


Posilovna Sportovního centra

cena pronájmu  posilovny:				  323,- Kč/hod

sleva:

cena pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty 
působící při fakultách UK				  266,- Kč/hod


Aerobik sál č. 1

cena pronájmu sálu:				 323,- Kč/hod

sleva:

cena pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty 
působící při fakultách UK				 266,- Kč/hod


Aerobik sál. č. 2

cena pronájmu sálu:				  333,- Kč/hod

sleva:

cena pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty 
působící při fakultách UK				  285,- Kč/hod


Úpolový sál

cena pronájmu sálu:				  247,- Kč/hod

sleva:

cena pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty 
působící při fakultách UK				  190,- Kč/hod


Sauna

cena pronájmu sauny:				  390,- Kč/hod
cena vstupného na 1 hod				    76,- Kč/hod

sleva:

cena pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty 
působící při fakultách UK				  362,- Kč/hod
cena vstupného na 1 hod				    66,- Kč/hod


Zasedací místnost Sportovního centra

cena pronájmu:				  342,- Kč/hod

sleva:

cena pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty 
působící při fakultách UK				  295,- Kč/hod	

