
HODINOVÉ REZERVACE 
PRO VEŘEJNOST 

 

100 Kč* 

200 Kč 

100 Kč  

20 Kč 

SPORT 

 

TENIS, NOHEJBAL, VOLEJBAL* 

FOTBAL, FUTSAL, FLORBAL, HÁZENÁ 

BEACH VOLEJBAL, BEACH TENIS, BEACH FOTBAL 

PETANQUE 

  

  

1 000 Kč* 500 Kč* 

 2 000 Kč 1 000 Kč 

1000 Kč 500 Kč 

100 Kč 100 Kč 

CELODENNÍ REZERVACE 
  

  

50 Kč /1 ZDARMA /2 

50 Kč /1 ZDARMA /2 

100 Kč ZDARMA /2 

ZDARMA ZDARMA /2 

HODINOVÉ REZERVACE PRO 
SPORTOVNÍ ODDÍLY A ŠKOLY 

8.00 - 21.00 
 8 - 14.00  
15 - 21.00  

8 .00 - 21.00    8.00 - 16.00  16 .00 - 21.00 

  /* Cena pouze za 1 kurt              /1  speciální zlevněná cena            /2   Platné pouze ve dnech školního vyučování 

Osvětlení   
Náklady spojené s osvětlením hrací plochy hradí všichni uživatelé sportoviště bez rozdílu. 

 Tenis, badminton, nohejbal, volejbal 100 Kč 

 Fotbal, futsal,florbal, házená 100 Kč 
V případě nutnosti osvětlení během hrací doby bude poplatek účtován poměrnou částí. 

 Beach volejbal, tenis, fotbal 50 Kč 

        

                         Permanentky   

 Kreditní permanentka na všechna sportoviště v areálu                                                          (hodnota kreditu 1100 Kč) 1 000 Kč 

 Kreditní permanentka na všechna sportoviště v areálu                                                          (hodnota kreditu 2300 Kč) 2 000 Kč 

 Kreditní permanentka na všechna sportoviště v areálu                                                          (hodnota kreditu 3500 Kč) 3 000 Kč 

 Kreditní permanentka na všechna sportoviště v areálu                                                          (hodnota kreditu 6000 Kč) 5 000 Kč 

 Neomezená permanentka na všechna sportoviště v areálu                                                   (platná vždy jeden rok od data vystavení)  10 000 Kč 

Instalace a úklid sportovního náčiní je zahrnuta v celkovém čase pronájmu. Základní hrací jednotkou je 1 hod = 60min. Ceny jsou uvedeny za jednu hrací jednotku v délce 60 minut. Pokud nebude rezervace zrušena nejpozději v den rezervace do 6-ti 
hodin před začátkem sjednané hrací doby, bude účtován poplatek za pronájem v plné výši! Bezplatné využití sportoviště ve dnech školní docházky v době 8 – 16 hod. mohou využít: Základní škola a Mateřská škola -    Na Babí,   Mateřská škola -  
Fučíkova ul.: zabezpečení výuky školní tělesné a sportovní výchovy (bude upravováno na základě schváleného rozvrhu výuky). Oficiálně registrované sportovní spolky se sídlem v Polici nad Metují, Hlavňově, Pěkově a Radešově: tréninkové účely  
sportovních oddílů (TJ Spartak Police nad Metují, TJ Sokol Police nad Metují, SK Pěkov, TJ Sokol, HK Ostaš, MC Mamina) Sazby za pronájem sportoviště dle schváleného ceníku budou  
účtovány všem subjektům při akcích, kdy je vybíráno vstupné, startovné nebo poplatek za účast. Poplatek za užívání musí být uhrazen v hotovosti u správce do pokladny, a to bezprostředně 
před zahájením sportovní činnosti. 
PERMANENTKA - Je určena pro všechna sportoviště areálu víceúčelového hřiště - Základní cena vychází ze standardního ceníku. - Kreditní permanentky jsou přenosné, neomezená  
permanentka se vydává pouze na konkrétní jméno a nelze ji přenášet. -  Využívání permanentek se vždy řídí platným ceníkem a provozním řádem. - Permanentky je nutné vždy předložit  
správci, který odepíše příslušný kredit a hráč potvrdí svým podpisem. U neomezených permanentek bude vyžadován pouze podpis při nástupu na sportoviště. -  
Permanentky nelze uplatňovat při polodenních a celodenních pronájmech!  


