
roční

září-červen

pololetní

září - leden

1.čtvrtletní 

září - listopad

2.čtvrtletní 

listopad-leden

Vodní svět Velké Karlovice
4-12 měsíců

1-4 roky

3-5 let

rodič s dítětem

s instruktorkou
středa

zaváděcí cena 

150,-/lekce

19 lekcí

2850,-

10 lekcí

1500,-

9 lekcí

1350,-

úterý 42 lekcí/6300,-
20 lekcí

3600,-

10 lekcí

2000,-

10 lekcí

2000,-

středa 40 lekcí/6000,-
19 lekcí

3420,-

10 lekcí

2000,-

9 lekcí

1800,-

pátek 41 lekcí/6150,-
21 lekcí

3780,-

10 lekcí

2000,-

11 lekcí

2200,-

3-6 let 40 lekcí/5600,-

6-9 let 40 lekcí/4800,-

9-13 let 40 lekcí/4000,-

4-13 let
příměstský 

plavecký tábor

pondělí - 

pátek

denně 8-16h

čevenec, srpen
2690,-

4-12 měsíců

1-4 roky
rodič s dítětem pátek 37 lekcí/5735,-

20 lekcí

3700,-

10 lekcí

2050,-

10 lekcí

2050,-

3-6 let 39 lekcí/5460,-

6-9 let 39 lekcí/4680,-

9-12 let 39 lekcí/3900,-

těhotné plavání pondělí
10 lekcí

1000,-

5lekcí

600,-

Vsetín městské lázně 3-6 let s instruktorkou čtvrtek 38 lekcí/5320,-

Vaše bydliště 0-6 měsíců
balíček do 

domácnosti

pondělí - 

pátek

10 lekcí

4500,-

5lekcí

2400,-

Náhled lekce

úhrada vstupu na 

bazén pro klienta a 

instruktorku
500,-

Zkušební lekce

KURZOVNÉ *

Platba na období s možností vybírání náhradních lekcí 1:1

Roční: nástup v září-listopad do června. Nově od 1.6.2019 (nejvýhodnější kurzovné)

Pololetní: nástup v září nebo konec ledna

Čtvrtletní: nástup v září, listopadu, lednu nebo dubnu

zdarma po telefonické domluvě

19 lekcí/3040,-

Valašské Meziříčí

aqupark

plavání, kojenecká masáž, poradna 

PMV, péče o miminko. Benzín 

mimo RpR 5,-/km

neodplavané lekce se převádějí do 

plavání s miminkem

s instruktorkou

19 lekcí/3040,-

19 lekcí/2280,-

19 lekcí/2660,-

Individuální lekce 

poradna PMV

min. 4 lekce v ceně permanentky 4m-3 roky 1000,-/4lekce 3-13 let 880,-/4 lekce

v ceně bazén, 3x denně strava, 

pitný režim

KURZOVNÉ *

Rožnov pod Radhoštěm

krytý bazén

pondělí

Ceník kurzovného a plavací dny I. pololetí 2020/2021

MĚSTO

19 lekcí/3040,-

19 lekcí/2280,-

19 lekcí/2660,-

DEN

středa

VĚK DĚTÍ

4-12 měsíců

1-4 roky

s instruktorkou

PLAVÁNÍ

rodič s dítětem


