
1. CENA JEDNORAZOVEJ VSTUPENKY (90 minút)

- Dospelí ks 3,90

- Deti do 15 rokov, študenti SŠ a VŠ, ZŤP, dôchodcovia a darcovia krvi ks 2,90

- Prekročenie časového limitu za každú začatú 1/2 hodinu. ks 1,00

2. CENA PERMANENTKY NA 10 VSTUPOV (1 vstup - 90minút)

- Dospelí ks 35,00

- Deti do 15 rokov, študenti SŠ a VŠ, ZŤP, dôchodcovia a darcovia krvi ks 26,00

- Prekročenie časového limitu za každú začatú 1/2 hodinu. ks 1,00

3. CENA PERMANENTKY NA 30 VSTUPOV (1 vstup - 90minút)

/Pri prvom zakúpení permanentky je nutné zakúpiť si aj čipovú kartu za poplatok  6,00 Eur./

/Platnosť permenentky je jeden rok  od zakúpenia./

- Dospelí ks 89,00

- Deti do 15 rokov, študenti SŠ a VŠ, ZŤP, dôchodcovia a darcovia krvi ks 69,00

- Prekročenie časového limitu za každú začatú 1/2 hodinu. ks 1,00

4. CENA PERMANENTKY NA 1500 minút

/Pri prvom zakúpení permanentky je nutné zakúpiť si aj čipové hodinky za poplatok  9,00 Eur./

/Platnosť permenentky je jeden rok  od zakúpenia./

- Dospelí ks 60,00

- Deti do 15 rokov, študenti SŠ a VŠ, ZŤP, dôchodcovia a darcovia krvi ks 42,00

- Prekročenie časového limitu za každú začatú 1/2 hodinu. ks 1,00

5 POPLATKY ZA INÉ SLUŽBY

- Skrinka na cennosti - počas návštevy MKP ks zdarma

- Šatňová skrinka - dlhodobý nájom deň 0,40

- Zakúpenie čipovej karty ks 6,00

- Vystavenie novej čipovej karty /Platí pri strate alebo poškodení./ ks 7,00

- Zakúpenie čipovej hodinky. ks 9,00

- Vystavenie novej čipovej hodinky. /Platí pri strate alebo poškodení./ ks 10,00

- Strata čipové hodinky. ks 9,00

6. Poznámky k cenníku
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- Platbu platobnou kartou hláste vopred.

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

CENNÍK VSTUPNÉHO
Platí pre 50m, 25m bazén a vonkajší areál. 

Pred zakúpením vstupenky si prečítajte kúpeľný poriadok. 

V cene vstupenky je zahrnutý čas na pobyt v areály krytej plavárne. 

V dobe pobytu je zarátaný aj čas na prezlečenie a osprchovanie.

Platí aj pre vstup na vonkajší areál, celodenné lístky sa predávajú počas doby otvorenia na vonkajšej pokladni.

Za cennosti (doklady, kľúče, elektroniku, mobilné telefóny, fotoaparáty, šperky, atď.)  uložené mimo skriniek na cennosti ako 

aj osobné veci návštevníkov organizácia NERUČÍ. 

Zľava pre študentov SŠ a VŠ platí iba s platnou ISIC alebo EURO26 kartou. Karty je možné využiť ako permanentku, nie je 

nutné si zakúpiť našu čipovú kartu. 

Pri prvom zakúpení permanentky je nutné si zakúpiť aj čipovú kartu za poplatok 6 Eur. Čipovú kartu môže nahradiť Mestská 

karta Košice, ISIC alebo EURO26 karta. Držitelia ju môžu využiť a nemusia si zakupovať čipovú kartu za poplatok 6 Eur.

Platnosť permanentky je jeden rok od zakúpenia. 

Batoľatá vo veku od 4 mesiacov do 3 rokov majú vstup zdarma.

Zľava platí iba pre darcov krvi ocenených zlatou a diamantovou Janského plaketou.

Osoby s preukazom ŤZP-S (s červeným pásikom) majú nárok na doprovod zdarma.


