Sportovní zařízení města Příbram
příspěvková organizace
Legionářů 378, 261 01 Příbram VII
IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975
Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Platný ceník od 1. 1. 2017

V Příbrami dne 31. 12. 2016
Ing. Jiří Holobrada
ředitel SZM Příbram
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Zimní stadion Příbram
1. Poskytnutí ledové plochy pro oddíly města
VELKÁ +MALÁ HALA
hokej HC, kraso a příbramské kluby -cena za 1 hod:
trénink

zápasy, utkání,
turnaje, závody

Časové období
1.4. - 31.8. běžného roku PO - NE

1200,- Kč

1200,- Kč

1.9. - 31.3. běžného roku
PO - PÁ
22:00 - 14:00 hod
PO - PÁ
14:00 - 19:00 hod
PO - PÁ
19:00 - 22:00 hod
SO - NE
22:00 - 08:00 hod
SO - NE
08:00 - 19:00 hod
SO - NE
19:00 - 22:00 hod

400,920,1200,480,920,1200,-

640,1100,1200,640,1100,1200,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

2.Poskytnutí ledové plochy pro ostatní (dospělé) - zápasy, turnaje, tréninky za 1 hodinu

Časové období
1.4. - 31.8. běžného roku PO - NE
08:00 - 22:00 hod
22:00 - 08:00 hod

2500,- Kč
800,- Kč

1.9. - 31.3. běžného roku
PO - PÁ
22:00 - 14:00 hod
PO - PÁ
14:00 - 22:00 hod
SO - NE
08:00 - 22:00 hod
SO - NE
22:00 - 08:00 hod

600,2000,2000,600,-

Kč
Kč
Kč
Kč

3. Školy a učiliště v Příbrami - za 1 hodinu

PO - PÁ

400,- Kč

4. Ostatní ČR - tréninky, zápasy, soustředění za 1 hodinu

1.4. - 31.8. běžného roku PO - NE
1.9. - 31.3. běžného roku PO - NE

2000,- Kč
2200,- Kč
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5. Bruslení - veřejnost

a) bruslení pro veřejnost v malé hale ZS - cena je stanovena za 2 hodiny:
veřejné bruslení (sobota, neděle, svátek, prázdniny)
nebruslící doprovod
šatna (za každou odloženou věc)
večerní bruslení (sobota)
zlevněné vstupné pro držitele senior ID karty

30,10,5,30,20,-

b) bruslení pro děti v malé hale ZS - cena je stanovena za 1 hodinu:
dítě do 10 let
doprovod

15,- Kč
30,- Kč

c) bruslení pro seniory ve velké hale ZS - cena je stanovena za 1 hodinu:
(úterý a čtvrtek)
zlevněné vstupné pro držitele senior ID karty

20,- Kč
10,- Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

6. Ubytování

1 lůžko
2 lůžka
3 lůžka

á
á

380,- Kč
360,- Kč
350,- Kč

Při dlouhodobějším či opakovaném ubytování lze cenu stanovit dohodou.

7. Ostatní služby a pronájmy
a) baletní sál

Za 1 hodinu pronájmu

150,- Kč

b) kuchyňka u baletního sálu

Za 1 hodinu pronájmu

200,- Kč

c) malá klubovna

Za 1 hodinu pronájmu

100,- Kč
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Aquapark Příbram
1. Plavání pro veřejnost
a) pondělí - pátek

ranní plavání: (neplatí v době školních prázdnin)
06:00 - 07:45 hod
děti od 3 do 15 let, důchodci, držitelé průkazek ZTP, studenti
dospělí

jednorázové vstupné
50,- Kč
65,- Kč

b) pondělí - neděle

Ceny vstupného odvislé od délky pobytu na plaveckém bazénu:
1 hod
děti od 1 roku do 3 let
děti od 3 do 15 let
35,- Kč
důchodci, ZTP, studenti
45,- Kč
dospělí
60,- Kč
rodinné vstupné
185,- Kč
(2 dospělí + 2 děti do 15 let)
zlevněné vstupné pro držitele senior ID karty
(platí kdykoli v době provozu plaveckého bazénu)

1,5 hod
2 hod
ZDARMA
40,- Kč
55,- Kč
55,- Kč
75,- Kč
75,- Kč 100,- Kč
200,- Kč 260,- Kč

3 hod
85,- Kč
105,- Kč
130,- Kč
350,- Kč

1,5 hod
30,- Kč

c) sobotní ranní plavání pro TP, ZTP, ZTP/P v době od 08:00 do 09:30 hod.

důchodci, držitelé průkazky ZT, ZTP nebo ZTP/P

30,- Kč

Doplatek za překročení doby pobytu na bazéně dle zvoleného pásma se účtuje 1 Kč za každou
započatou minutu. Doplatek návštěvník uhradí při odevzdání čipu na pokladně bazénu.

Provozní doba bazénu:
PO - PÁ:

06:00 - 22:00 hod

Poznámka:
V období konání plavecké výuky je od pondělí do pátku bazén v provozu od 06:00 do 07:45 hodin,
od 08:00 do 12:00 hodin je pro veřejnost zavřeno a od 12:00 do 19:00 hodin je bazén v provozu
s omezeným počtem drah dle aktuálního rozpisu, umístěného na pokladně Aquaparku
a na www.szm.pb.cz.
SO:
NE:

10:00 - 21:00 hod
08:00 - 20:00 hod

Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu provozní doby.
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2. Sauna

Ceny vstupného odvislé od délky pobytu v sauně plaveckého bazénu:
1,5 hod
2 hod
děti od 1 roku do 3 let
ZDARMA
děti od 3 do 15 let
40,- Kč
55,- Kč
důchodci, ZTP, studenti
70,- Kč
90,- Kč
dospělí
90,- Kč 120,- Kč

3 hod
75,- Kč
120,- Kč
150,- Kč

Doplatek za překročení doby pobytu v sauně dle zvoleného pásma se účtuje 1 Kč za každou
započatou minutu. Doplatek návštěvník uhradí při odevzdání čipu na pokladně bazénu.
cena za vypůjčení prostěradla do sauny

30,- Kč/kus/doba pobytu

Děti do 1 roku mají vstup do bazénu a do sauny zakázán! Děti od 3 do 6 let pouze v doprovodu rodičů.
Děti od 6 do 10 let pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
Při zakoupení vstupu do bazénu nemá návštěvník přístup do sauny. Vstupné do sauny platí i na bazén.

Permanentky bazén + sauna
S permanentkou lze zakoupit jakékoli vstupné dle ceníku, navíc při zakoupení běžného
vstupného pro dospělé je odečtena sleva ze vstupného dle hodnoty zakoupené permanentky.

hodnota permanentky
500,- Kč
1000,- Kč
2000,- Kč
3000,- Kč

sleva v % na běžné vstupné
10%
15%
20%
25%

3. Pronájem bazénu (cena za hodinu)

celý velký bazén
1 dráha (max. 10 osob)
celý malý bazén

4000,- Kč
600,- Kč
600,- Kč

4. Aquagym

osoba/ hodina

100,- Kč
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5. Plavecká škola

1 lekce (45 min) /1 žák

60,- Kč

6. Venkovní bazén Aquaparku Příbram
celodenní
děti od 1 roku do 3 let
děti do 15 let, důchodci, ZTP, studenti
děti do 10 let, v doprovodu osoby starší 15 let
dospělí
rodinné vstupné
(2 dospělí + 2 děti do 15 let)

40,30,50,120,-

od 16:00 hod
ZDARMA
Kč
20,- Kč
Kč
15,- Kč
Kč
30,- Kč
Kč
60,- Kč

Vstup na sportovní hřiště v areálu venkovního bazénu není v ceně vstupného na venkovní bazén.

7. Beach volejbal
vstup na sportovní hřiště v areálu venkovního bazénu není v ceně vstupného na venkovní bazén.

cena vstupného na hřiště + zapůjčení sítě
zapůjčení míče
vstup do areálu venkovního bazénu

+

150,- Kč/hod
20,- Kč/hod
30,- Kč/osoba

á
á

380,- Kč
275,- Kč
250,- Kč

á
á

380,- Kč
360,- Kč
350,- Kč

8. Ubytování

časové období: září - květen
1 lůžko
2 lůžka
3 lůžka a více
časové období: červen - srpen
1 lůžko
2 lůžka
3 lůžka a více
Při dlouhodobějším či opakovaném ubytování lze cenu stanovit dohodou.
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Víceúčelová sportovní hala (na Aquaparku)
1. Školy a mládežnické oddíly Tělovýchovných jednot (do dorostenského věku)

PO - PÁ
časové pásmo 08:00 - 16:00 hod

300,- Kč/hod

2. Sportovní oddíly, hobisté, ostatní veřejnos t
Ceny jsou uvedeny za hodinu a s polovinou světel.

časové pásmo 06:00 - 08:00 hod
PO - NE (pouze hrací plocha)

200,- Kč/hod

časové pásmo 08:00 - 16:00 hod
SO - NE (pouze hrací plocha)
SO - NE (turnaje s hledištěm)

500,- Kč/hod
650,- Kč/hod

časové pásmo 08:00 - 16:00 hod
PO - PÁ (pouze plocha)

300,- Kč/hod

časové pásmo 16:00 - 21:00 hod
PO - NE (pouze hrací plocha)
PO - NE (turnaje s hledištěm)

500,- Kč/hod
650,- Kč/hod

časové pásmo 21:00 - 24:00 hod
PO - NE (pouze hrací plocha)

300,- Kč/hod

PO - NE (zápas + hlediště + 100% světel)

800,- Kč/hod

3. Pořádání kulturních akcí ve sportovní hale

smluvní cena za uspořádání kulturní akce

38000,- Kč

4. Badminton ve sportovní hale
Cena je uvedena za jedno hřiště, k dispozici jsou hřiště dvě.

cena vstupu na hřiště + síť
zapůjčení 4 ks raket + míčků

150,- Kč/hod
50,- Kč/hod
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Areál Nový rybník
1. Minigolf

1 hod/ osoba
50,- Kč

vstupné dospělí a děti od 10 let
(v ceně zapůjčení 1 hole a 2 míčky)
rodinné vstupné
(2 dospělí + 2 děti do 15 let)
děti do 10 let
skupinové vstupné - dospělí (10 a více osob)
skupinové vstupné - děti (10 a více osob)
poplatek za ztrátu míčku
poplatek za poškození hole
pronájem celého hřiště:
v době od 08:00 do 14:00 hod
v době od 14:00 do 21:00 hod

doplatek za 1/4 hod
10,- Kč

120,- Kč

25,- Kč

30,40,20,60,600,-

5,- Kč
10,- Kč
5,- Kč

Kč
Kč/ osoba
Kč/ osoba
Kč
Kč

1500,- Kč
3000,- Kč

2. Minikemp - Nový rybník
a) Pronájem pozemku pro:

stan
osobní automobil, karavan, hymer, dodávka apod.
el. přípojka

60,- Kč/ den
150,- Kč/ den
60,- Kč/ den

+ 30,- Kč /os./ den
+ 20,- Kč /os./ den

b) Pronájem chatky (lůžek) - ubytování:

4 lůžka
5 lůžek

450,- Kč/ den
600,- Kč/ den
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3. Ceník pro akce konané v areálu Nový rybník - pronájem

pronájem celého areálu Letního kina
(v ceně není zahrnut pronájem místa pro prodejní stánky)
pronájem prostoru kolem podia + podium v areálu Nový rybník
pronájem hřiště pod hrází
pronájem prostoru pod chatkami
pronájem ohniště + palivové dřevo
pronájem ohniště bez palivového dřeva

35000,- Kč/ den
(cena dohodou)
800,- Kč/ den
500,- Kč/ den
500,- Kč/ den
500,- Kč/ ⅟2 dne
300,- Kč/ ⅟2 dne

Ve stanovené ceně je zahrnuto používání veřejných záchodů, používání zařízení v areálu, svoz odpadu
(nikoli úklid areálu), posekání a údržba travnaté plochy. V ceně není zahrnuta spotřeba el. energie.
Případná výjimka, či úprava ceny možná pouze po dohodě s ředitelem organizace.

4. Cena za pronájem víceúčelového hřiště Hlinovky

cena za 1 hodinu pronájmu
160,- Kč
Hřiště je v provozu od května do října.
Pronájem mimo provozní dobu je možný po dohodě se správcem hřiště nebo na SZM Příbram.
PO - PÁ:
SO - NE:

10,00 - 20,00 hod
08,00 - 20,00 hod

Poznámka:
U krátkodobých pronájmů prostor pro kluby, spolky a další organizace se vyúčtovává DPH v základní sazbě
( 21 %) (pronájem pozemků v areálu Nový rybník, za pronájem ledových ploch, za pronájem volejbalové
haly a podobně ve smyslu ustanovení § 56a zákona č. 235/2004 Sb.) Netýká se pronájmu
pro poskytování služeb úzce souvisejících se sportem osobám, které vykonávají sportovní nebo
tělovýchovnou činnost (ustanovení § 61 písmena d zákona č. 235/2004 Sb.)
Za ubytovací služby se vyúčtovává DPH v první snížené sazbě ( 15 %)
Daň z přidané hodnoty je součástí cen uvedených v tomto ceníku
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