Provozní doba plaveckého bazénu
VEŘEJNOST-BŘEZEN
1. pátek
2. sobota
3. neděle
4. pondělí
5. úterý
6. středa
7. čtvrtek
8. pátek
9. sobota
10. neděle
11. pondělí
12. úterý
13. středa
14. čtvrtek
15. pátek
16. sobota
17. neděle
18. pondělí
19. úterý
20. středa
21. čtvrtek
22. pátek
23. sobota
24. neděle
25. pondělí
26. úterý
27. středa
28. čtvrtek
29. pátek
30. sobota
31. neděle

12.00-20.00
14.00-20.00
13.00-19.00
13.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7,30, 11.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-12.00, 16.00-17.15 kondiční plavání (2 dráhy), 17.15-18.30
kondiční plavání
6.00-7.30, 14.30-19.00, 19.00-20.00 kondiční plavání
12.00-20.00, MDŽ ženy a dívky vstup ZDARMA!!
14.00-20.00
13.00-19.00
13.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-12.00, 16.00-17.15 kondiční plavání (2 dráhy), 17.15-18.30
kondiční plavání
6.00-7.30, 14.30-19.00, 19.00-20.00 kondiční plavání
12.00-20.00
14.00-20.00
13.00-19.00
13.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-12.00, 14.00-16.00,18.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-12.00, 16.00-17.15 kondiční plavání (2 dráhy), 17.15-18.30
kondiční plavání
6.00-7.30, 14.30-19.00, 19.00-20.00 kondiční plavání
12.00-20.00
14.00-20.00
13.00-19.00
14.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-12.00,14.00-16.00,18.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-12.00, 16.00-17.15 kondiční plavání (2 dráhy), 17.15-18.30
kondiční plavání
6.00-7.30, 14.30-19.00, 19.00-20.00 kondiční plavání
12.00-20.00
14.00-20.00
13.00-19.00

POZOR! ZMĚNA !!!!
Každý pátek je veřejné plavání s tobogánem do 20.00 do odvolání.
Vyhrazujeme si právo na změnu provozní doby. Prosím, sledujte www.tespolicka.cz a
www.policka.org. Tučně vyznačené časy jsou změny ve stávající provozní době. Tobogán
a vířivku zavíráme 10 min před koncem provozní doby. V době kondičního plavání bude
tobogán uzavřen.

Rozpis kurzů-BŘEZEN
4.3. pondělí
5.3. úterý
6.3. středa

16.00-18.00 kurzy
16.00-18.00 kurzy
12.45-14.15 plavání kojenců a batolat-vířivka, 14.30-15.00 veřejné plavání pro
rodiče s dětmi, 15.00-16.00 relaxační plavání, 16.00-17.15 ORKA (2 dráhy),
19.00-20.00 aquafittnes
11.3. pondělí 16.00-18.00 kurzy
12.3. úterý
16.00-18.00 kurzy
13.3. středa 12.45-14.15 plavání kojenců a batolat-vířivka, 14.30-15.00 veřejné plavání pro
rodiče s dětmi, 15.00-16.00 relaxační plavání, 16.00-17.15 ORKA (2 dráhy),
19.00-20.00 aquafittnes
18.3. pondělí 16.00-18.00 kurzy
19.3.úterý
16.00-18.00 kurzy
20.3. středa 12.45-14.15 plavání kojenců a batolat-vířivka, 14.30-15.00 veřejné plavání pro
rodiče s dětmi, 15.00-16.00 relaxační plavání, 16.00-17.15 ORKA (2 dráhy),
19.00-20.00 aquafittnes
25.3. pondělí 16.00-18.00 kurzy
26.3. úterý
16.00-18.00 kurzy
27.3.středa 12.45-14.15 plavání kojenců a batolat-vířivka, 14.30-15.00 veřejné plavání pro
rodiče s dětmi, 15.00-16.00 relaxační plavání, 16.00-17.15 ORKA (2 dráhy),
19.00-20.00 aquafittnes
NOVINKA! Každou středu od 15.00-16.00 pořádáme kurz RELAXAČNÍHO PLAVÁNÍ
PRO ŽENY.
Informace na tel.: 461 725 631, 731 020 030 nebo plaveckaskola@tespolicka.cz.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny v informační vitríně před plaveckým
bazénem a na webových stránkách www.tespolicka.cz a www.policka.org.
Facebook: Plavecký bazén Polička
Kontakt: Mgr. Andrea Zachová: 737 867 342, bazen@tespolicka.cz, Zdena
Mihulková: 461 725 631, plbazen@tespolicka.cz, Jolana Kozlová: 731 020 030,
plaveckaskola@tespolicka.cz.
Provozní doba sauny-březen
muži-středa a pátek
16.00-20.00
ženy – čtvrtek
16.00-20.00
ženy – sobota
14.30-16.55
společná – sobota
17.00-20.00
Sauna je vybavena ochlazovnou s bazénem a sprchami se studenou vodou a
odpočívárnou. Je také možné zakoupit si pití dle nabídky. Návštěvník sauny si
může půjčit osušku nebo prostěradlo (poplatek dle platného ceníku).
Provozní doba fitcentra na plaveckém bazénu-březen
po, st, pá
10.00-12.00 a 14.00-20.00
út, čt
14.00-20.00
so
14.00-17.00
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka.
Žádáme návštěvníky fitcentra, aby zapůjčené klíčky vraceli i s kladkami od zámku a dodržovali

zamykání skříněk dle vydaných čísel. Dále žádáme návštěvníky fitcentra, aby dodržovali konec
otevírací doby bazénu a opustili šatnu bazénu nejpozději ve 20.00. Děkujeme.
Ubytování „Balaton“ u koupaliště
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice,
celkem osm lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení, společenskou místnost s
krbem. Venkovní ohniště je vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení. Ceník a foto
najdete na webových stránkách www.tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt na ubytování: Martina Navrátilová tel. 604 342 208.
Provoz zimního stadionu-březen
POZOR! Ve čtvrtek 7.3. 2019 bude vstup pro ženy a dívky ZDARMA na veřejné
bruslení od 17.30 do 19.00 !!!!
Veřejné bruslení:
čtvrtek
17.30-19.00
sobota, neděle
14.00-15.30
Dne 17.3. 2019 bude poslední provozní den na zimním stadionu. Od 18.3. bude
zimní stadion uzavřen.
V neobsazených hodinách ZS nabízí veřejné bruslení s hokejkou. Termíny budou
vyvěšeny na vývěsce ZS a na stránkách www.tespolicka.cz.
Možnost zapůjčení bruslí. Sledujte rozpis ledové plochy na stránkách
www.tespolicka.cz a na vývěsní tabuli u vstupu do zimního stadionu. Pronájem ledové
plochy je možno rezervovat u správce ZS.
Kontakt: Miloš Grubhoffer 461 725 427, 605 246 743, zimnistadion@tespolicka.cz.

NOVÝ CENÍK-plavecký bazén-platný od 1. 2. 2019

Bazén plavání

děti do 3 let
děti od 3 let do 15 let
děti od 3 let do 15 let
děti od 3 let do 15 let
ostatní
ostatní
ostatní

zdarma
30 Kč/hod.
45 Kč/1,5hod.
60 Kč/2 hod.
55 Kč/hod.
83 Kč/1,5 hod.
110 Kč/2 hod.

Sauna

děti do 3 let
děti od 3 let do 15let
ostatní

zdarma
50 Kč/hod.
90 Kč/hod.

Permanentky
5 vstupů
10 vstupů
plavání
děti od 3 let do 15let 140 Kč
270 Kč
ostatní
260 Kč
495 Kč
sauna
děti od 3 let do 15 let 240 Kč
450 Kč
ostatní
430 Kč
810 Kč
Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení.

15 vstupů
380 Kč
700 Kč
640 Kč
1.150 Kč

Upozornění: Využijte nabídky vaší pojišťovny na proplacení zakoupené permanentky na bazén
nebo kurzy pro děti. Potvrzení pro zaměstnavatele a pojišťovny za permanentky hlaste
v pokladně před zaplacením.
✓ Vstup na bazén je započítán od převzetí do předání klíčku od kabinky.
✓ Návštěvník za překročení zaplacené doby uhradí 15 Kč za každou započatou ¼
hodinu.
✓ Návštěvník fitcentra na plaveckém bazénu, který jde po cvičení plavat, uhradí 15
Kč za každou započatou ¼ hodinu.
✓ Návštěvník sauny na plaveckém bazénu, který jde plavat před saunováním, uhradí
15 Kč za každou započatou ¼ hodinu.
✓ držiteli ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci se poskytne sleva poloviny vstupného
(děti 15 Kč/hod., ostatní 28 Kč/hod.).
✓ Přijímáme poukázky Sodexo (nedočerpané částky nevracíme).
Uvedené kurzy jsou pro širokou veřejnost na základě přihlášek
Kurzy: Aquafitness
80 Kč/60 min
Relaxační plavání
80 Kč/60 min.
Batolata-malý bazének (vířivka) 110 Kč/30 min
Delfínek
60 Kč/60 min
Kosatka
60 Kč/60 min
Přednášky: Úvodní přednáška pro těhotné, kurzy
20 Kč za osobu
Veřejné plavání rodičů s dětmi 2-3 roky velký bazén s vířivkou 80 Kč/45 min
Veřejné plavání rodičů s dětmi 1-2 roky velký bazén s vířivkou 60 Kč/30 min
Půjčovné: ručník 10 Kč/hod., osuška 15 Kč/hod., prostěradlo 20 Kč/hod.
Ceny jsou včetně 15 % DPH a půjčovné je včetně 21 % DPH.

