Cenník poskytovaných služieb
SPOLOČENSKO-RELAXAČNÉ CENTRUM, Milosrdenstva 4, Košice

Členské poplatky
Členský poplatok na kalendárny rok
Jednorázový vstup (bez členského) 1 dospelý/1 dieťa
Každá ďalšia osoba

Dôchodcovia, mládež do 18 rokov
€
4,70

€
2,50٭

0,60
0,20

Činnosť
Bazén (vodná masáž)
Masáž (klasická)
Rehabilitácia - teploliečba
Posilňovňa
Tenis
(tenis- umelé osvetlenie 18-20.00 h)
Volejbal
Stolný tenis
Kolky (l osoba)
Sauna 90 min. (min. 3 os./ max. 4 os.)
Zapožičanie plachty
(možnosť použitia vlastnej plachty)
Zdrav. cvičenia pre verej. a dôch.
Pilatesove cvičenia
Fittlopty
Internet
Zdravotné cvičenia pre dôchodcov
v dopoludňajších hodinách
Požičiavanie stolnotenisovej rakety

2,50/h
4,50/15 min.
1,30/proc.
1,10/h
4,00/h
5,00/h
5,00/h
2,20/h
0,50/h
5,00/90 min.
0,50/90 min.

1,70/h
2,50/15 min
1,30/proc.
1,10/h
2,00/h*٭

1,20/h
0,30/h
3,50/90 min.

1,80/h
1,80/h
1,80/h
bezplatne

1,20/h
1,20/h
1,20 /h
bezplatne

1,80**٭
0,60/ks/h

1,00/h

Poznámka: * členovia DCS majú nárok na 50 % zľavu za členský poplatok na kalendárny rok
** zľavy sú platné len vo vyhradenom čase: PO – PIA od 09.00 – 16.00 h
٭٭٭platí pre verejnosť (záujem o cvičenie dopoludnia)
Na jednotlivé činnosti sa návštevník vopred objednáva osobne alebo telefonicky a objednanú službu je
potrebné vopred uhradiť. Ak sa návštevník 24 hod. vopred z objednanej činnosti neodhlási, bude sa
považovať ako za uskutočnenú a poplatok sa nevracia.
Na masáž je možné sa objednať vždy iba na jeden vstup (min.15 minút – čiastková masáž alebo max.
45 minút – celková masáž).
Na zdravotné a pilatesové cvičenia, cvičenia na fitloptách, cvičenia v posilňovni a na bazén je možné
sa objednať max. na 10 vstupov, čím návštevník získava 2 vstupy zdarma (táto zľava sa nevzťahuje
na už poskytnutú zľavu na vstupy pre dôchodcov a mládež do 18 rokov).
Poplatky za prenájmy v SRC:
Veľká sála – prízemie (pre 80 osôb)
€ 15,--/h
8,- (1/2 sály)
Spoločenská miestnosť – I. poschodie (40 osôb)
€ 13,--/h
Hobby miestnosť – s kuchynskou linkou (36 osôb)
€ 12,--/h
Spoločenská miestnosť pre 20 osôb
€ 10,--/h

Cenník nadobúda platnosť od 1.7.2019.
Spracovala: PhDr. Andrea Tragalová, ved. OKMaŠ
Prejednané: Ing. Marián Zahoranský, PhD., ved. OEaM
JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka
Schválil: JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta

