CENNÍK VSTUPNÉHO A POŽIČOVNÉHO
Mestská časť Košice - Juh
#MAGENTALIFE Športovo – zábavný areál
zimná sezóna

ĽADOVÁ PLOCHA
Verejné korčuľovanie (2 hod.)
Verejné korčuľovanie (po prvej hodine korčuľovania, 1 hod.)
Doprovod
Zapožičanie korčulí (2 hod.)
Záloha za korčule
Pomôcka na korčuľovanie (30 min.)
Záloha za kľúč od skrinky

1,50 €
1,00 €
0,50 €
1,50 €
10,00 €
0,50 €
2,00 €

Poskytnutie ľadovej plochy od 8.00 do 9.00 (1 hod.)
Poskytnutie ľadovej plochy od 9.00 do 16.00 (1 hod.)
Poskytnutie ľadovej plochy od 16.00 do 21.30 (1 hod.)
Poskytnutie ľadovej plochy od 21.30 do 24.00 (1 hod.)

75,00 €
50,00 €
75,00 €
60,00 €

Možnosť získania zľavy
Pri objednaní a zaplatení celej ľadovej plochy vopred 3x po sebe je cena za 4. objednávku
ľadovej plochy vo výške 50,00 € za hodinu.

CELODENNÉ VSTUPNÉ DO AREÁLU
Návštevník platí vstupné do areálu len v prípade, že po ukončení verejného korčuľovanie resp.
poskytnutia ľadovej plochy chce naďalej ostať v areáli.
Dospelá osoba
Deti od 3 do 10 rokov
Dôchodcovia a ZŤP
Rodinný lístok (2 dosp. + 2 deti do 10 rokov)
Deti do 3 rokov

1,50 €
0,80 €
0,50 €
4,00 €
ZDARMA

PERMANENTKA
Permanentka na atrakcie (34 x 0,50 € = 17,00 €)
Permanentka na atrakcie (23 x 0,50 € = 11,50 €)
Permanentka na atrakcie (11 x 0,50 € = 5,50 €)

15,00 €
10,00 €
5,00 €

ATRAKCIE AREÁLU
INDOOROVÉ ATRAKCIE
Biliard (1 hod.)
Záloha za biliard (palice a gule)
Futbalový stôl Garlando (1 hra)
Šípky (30 min.)
Air hokej (30 min.)
Záloha za šípky, air hokej
Stolný tenis (1 hod.)
Stolnotenisová raketa a loptička (1 hod.)

1,50 €
5,00 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
2,00 €
2,50 €
1,00 €

ŠPORTOVÉ IHRISKÁ
Futbalové ihrisko 40x20, 38x18 (1 hod., so šatňou)
Futbalové ihrisko 40x20, 38x18 (1 hod., bez šatne)
Multifunkčné ihrisko (1 hod., so šatňou)
(volejbal, basketbal, nohejbal)
Multifunkčné ihrisko (1 hod., bez šatne)
Lopta (basketbal, volejbal, futbal, 1 hod.)

14,00 €
12,00 €
9,00 €
7,00 €
1,00 €

V cene futbalového a multifunkčného ihriska je zahrnutá 1 šatňa, sprchy a sociálne zariadenia.
Športové ihriská je nutné si vopred objednať na tel. č. 055 642 07 45, 0918 340 128.

Možnosť získania zľavy
Pri objednaní a zaplatení futbalového a multifunkčného ihriska vopred 5x po sebe
je cena za 6. objednávku týchto ihrísk len vo výške 1,00 € za hodinu.
V období od 20. 11. do 20. 3. sa poskytuje na športové ihriská zľava vo výške 50%.

PRIESTORY AREÁLU
Učebňa (vrátane audio vizuálnej techniky, 1 hod.)
Spoločenská miestnosť (1 hod., aj na detské a narodeninové oslavy)
Skrinka na úschovu osobných vecí (2 hod.)
Šatňa samostatne (1 hod.)
Záloha za kľúč od skrinky a šatní

15,00 €
7,00 €
0,50 €
4,00 €
2,00 €

