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BADMINTON ARÉNA SKALKA - LETNÍ CENÍK 2017 (3.7. - 3.9.)
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* Průměrná cena za hodinu. Hodinu nelze zakoupit samostatně. Cena je platná při zakoupení 
PERMICE do 30.7.2017. Při zakoupení v pozdějším termínu bude účtována částka na úrovni cenové 
kategorie KREDIT, ale je zachována možnost zarezervovat si konkrétní kurt v požadovaný čas na 
období permice.

PERMICE

KREDIT

ČLEN

 *** Pozor: V čase od 7-15 hod. ve všední dny mají nárok na cenovou hladinu "PERMICE" též:
 - studenti po předložení průkazu ISIC.
 - osoby starší 50 let po předložení průkazu totožnosti, řidičského průkazu apod.
 - příslušníci bezpečnostních a záchranných sborů (Policie ČR, Obecní policie, Hasičský sbor apod.) po předložení služebního průkazu.
 - zdravotnický personál po předložení průkazu.

Cenu v kategorii PERMICE získá ČLEN, který si zakoupí permanentku na konkrétní den v týdnu, čas a kurt na celé nebo větší část období platnosti 
ceníku, tj. na celou letní sezónu, hráči s VIP předplatným a zvýhodněné skupiny ve vybraných časech ***. 

Koupí permanentky získáváte tyto výhody:
 - Nejlepší cena v daném cenovém pásmu
 - Garance hry na zvoleném kurtu
 - Garance hry v konkrétní den a čas - odpadají starosti s rezervacemi
 - 15% sleva na nákup sportovního zboží v našem obchodě
 - možnost zrušit rezervaci do 8 hodin před termínem bez STORNO poplatku/ztráty rušené hodiny

Cenu v kategorii KREDIT získá ČLEN, který si nabije na svůj účet částku min. 1.000,- Kč  (tento snížený limit platí pouze pro letní sezonu) a hradí 
konkrétní hodinu z kreditu. Po vyčerpání kreditu je pro zachování cenové kategorie nutné opět dobít kredit alespoň 1.000,-Kč.

Nabitím kreditu získáváte tyto výhody:
- Druhá nejlepší cena v daném cenovém pásmu                                                                                                                                                                                - 
Možnost jednoduché úhrady za pronájem kurtů (i při zapomenutí peněženky)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- 5% sleva na nákup sportovního zboží v našem obchodě
Cenu v kategorii ČLEN získá hráč(ka), který se stane členem Badminton Aréna Skalka z.s.

Jak se stát členem Badminton Aréna Skalka z.s.?
Založení členství v Badminton Aréna Skalka z.s. není vůbec složité. Stačí: 
 - vyplnit jednoduchou členskou přihlášku do Badminton Aréna Skalka z.s., která je volně dostupná na recepci a uhradit roční členský příspěvek ve 
výši 20 Kč,-. 
Členství trvá vždy 1 kalendářní rok a lze ho prodloužit. Na základě podpisu členské přihlášky bude Členovi zřízen účet v rezervačním systému.

Člen získává tyto výhody:                                                                                                                                                                                                                          
- zvýhodněná cena v daném cenovém pásmu - členství se vyplatí již při první hře :-)                                                                                                               - 
v případě zájmu jsou členové zváni na sportovní události organizované spolkem a informováni o dění a slevových akcích v rámci Badminton Aréna 
Skalka z.s.

Cena v kategorii NEČLEN platí pro všechny hráče kteří nejsou členem Badminton Aréna Skalka z.s.. Všem nicméně doporučujeme vytvořit si členství 
v Badminton aréna Skalka, z.s. - Tím získáte výraznou slevu na pronájem kurtů.

NEČLEN

období permice.

 - zdravotnický personál po předložení průkazu.


