
Krytý plavecký bazén SPORTaS, Ukrajinská 2051, Litvínov Provozovatel: SPORTaS, s.r.o. 

Jiráskova 413,Litvínov 

DIČ CZ25005430
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Pokladna: 476 111 043      Plavčík/výuka: 778 411 224      Strojovna: 777 360 347      www.sportas.cz      info@sportas.cz 

Plavecký bazén 

Pro děti ve věku 5-15 let, 

10 lekcí po 60 minutách 

Pronájem plaveckého bazénu 

1 hodina (plavecký bazén, včetně páry)

Doplňující informace k ceníku

Děti do 5 let

Rodinné vstupné 

Rodinné vstupné - dospělí 

Rodinné vstupné - děti 

Permanentní vstupenky 

Běžné vstupné 

Dospělí 

Děti do 15 let, senioři 65+

ZTP, ZTP/P, doprovod 

zdarma 

Vratná záloha na zámek 50 Kč. Časová tolerance 20 minut, tolerance neplatí po ukončení provozní doby. 

Provoz bazénu je ukončen 10 minut a provoz saun je ukončen 15 minut před koncem provozní doby areálu.

Dospělí - 10 hodin 

Dospělí - 20 hodin 

Děti, senioři, ZTP - 10 hodin 

Kurz zdokonalovacího plavání 

Slevy pro seniory jsou platné pro osoby starší 65 let. 

Slevy na vstupném nelze kombinovat (děti se zákazníkem s permanentní vstupenkou nebo kartou Multisport platí plné 

vstupné). 

Platby v hotovosti, platební kartou, Edenred Card, FlexiPass, Multisport. 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceník je platný od 1.8.2022.

Permanentní vstupné je platné 1 rok od data zakoupení. Nevyčerpané vstupné nelze nahradit. 

Dětem do 10 let věku je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby. 

Vstupenka je nepřenosná a platná pouze v den vydání. 

Rodinné vstupné platí pro dospělé s dětmi, maximálně 2 dospělé osoby a maximálně 3 děti ve věku do 15 let. Děti do 5 let 

věku vstupné nehradí a nezapočítávají se do rodinného vstupného. Rodinné vstupné mohou využít pouze dospělí a děti, u 

kterých je patrné nebo doložitelné, že se jedná o rodiče či prarodiče dětí. 

Zákazník požadující slevu na vstupném je povinen prokázat nárok na slevu (občanský průkaz, průkaz ZTP, apod.).  Bez prokázání 

nároku na slevu hradí zákazník plné vstupné. 


