Celovška cesta 25
1000 Ljubljana
T: 01 431 50 60
F: 01 231 77 84
E: info@sport-ljubljana.si

CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV - KOPALIŠČE KOLEZIJA 2019

Št. dok.: 705/2018
Datum: 08.08.2018

PREDSEZONA (predvidoma 12.05. - 10.06.)
SEZONA (predvidoma 11.06. - 16.09.)
POSEZONA (predvidoma 17.09. - 30.09.)

KOPALIŠČE - REKREACIJA pon - pet
*POSAMEZNA VSTOPNICA - odrasli
POSAMEZNA VSTOPNICA - odrasli po 16. uri
POSAMEZNA VSTOPNICA - otroci do 14. leta, dijaki, študenti, upokojenci
POSAMEZNA VSTOPNICA - otroci do 14. leta, dijaki, študenti, upokojenci po 16. uri
DRUŽINSKA VSTOPNICA - celodnevna (do 5 oseb)

PRED IN POSEZONA
cena v EUR
4,00
PRED IN POSEZONA
cena v EUR
5,00
SEZONA
cena v EUR
9,00
7,00
7,00
6,00
30,00

KOPALIŠČE - REKREACIJA sob, ned in prazniki
*POSAMEZNA VSTOPNICA - odrasli
POSAMEZNA VSTOPNICA - odrasli po 16 uri
POSAMEZNA VSTOPNICA - otroci do 14. leta, dijaki, študenti, upokojenci
POSAMEZNA VSTOPNICA - otroci do 14. leta, dijaki, študenti, upokojenci po 16. uri
DRUŽINSKA VSTOPNICA - celodnevna (do 5 oseb)

cena v EUR
11,00
9,00
9,00
7,00
35,00

KOPALIŠČE - REKREACIJA - vsi termini
POSAMEZNA VSTOPNICA - po 19 uri (vsi termini, vse ciljne skupine)
POSAMEZNA VSTOPNICA - jutranje plavanje od 6.30 do 8.30 (vsi termini, vse ciljne skupine) V pred/posezoni velja (pon - pet) do 9.00 oz. 10.00
PAKET VSTOPNIC - odrasli - 10 kom - vsi termini
PAKET VSTOPNIC - otroci do 14.leta, dijaki, študenti, upokojenci - 10 kom - vsi termini
PAKET VSTOPNIC - odrasli - 20 kom - vsi termini
PAKET VSTOPNIC - otroci do 14.leta, dijaki, študenti, upokojenci - 20 kom - vsi termini

cena v EUR
5,00
4,00
90,00
80,00
170,00
140,00

KOPALIŠČE - REKREACIJA - sezonske vstopnice
SEZONSKA VSTOPNICA KOLEZIJA/KODELJEVO - vsi termini s sliko (1 x dnevno)
SEZONSKA VSTOPNICA KOLEZIJA/KODELJEVO - vsi termini, dijaki, študentje in upok. s sliko (1 x dnevno)
SEZONSKA VSTOPNICA KOLEZIJA - vsi termini s sliko (1 x dnevno)
SEZONSKA VSTOPNICA KOLEZIJA - vsi termini, dijaki, študentje in upok. s sliko (1 x dnevno)
SEZONSKA VSTOPNICA KOLEZIJA - vsi termini s sliko (neomejen vstop)
SEZONSKA VSTOPNICA KOLEZIJA - vsi termini dijaki, študentje in upok. s sliko (neomejen vstop)
JUTRANJA SEZONSKA VSTOPNICA - vsak dan do 8:30 ure, s sliko (1 x dnevno). V predsezoni/posezoni velja (pon - pet) do 9.00 oz. 10.00
VEČERNA SEZONSKA VSTOPNICA - vsak dan od 19:00 ure, s sliko (1 x dnevno)
SEZONSKA KOMBINIRANA VSTOPNICA ( KOLEZIJA / FITNES VIČ, 1 vstop dnevno) - vsi termini s sliko
SEZONSKA KOMBINIRANA VSTOPNICA ( KOLEZIJA / FITNES VIČ, 1 vstop dnevno) - vsi termini, dijaki, študentje in upok., s sliko
SEZONSKA VSTOPNICA SAVNA + BAZEN (1 vstop dnevno) - vsi termini s sliko
SEZONSKA VSTOPNICA SAVNA + BAZEN (1 vstop dnevno) - vsi termini, dijaki, študentje in upok., s sliko

cena v EUR
250,00
200,00
220,00
170,00
280,00
250,00
130,00
155,00
350,00
315,00
350,00
315,00

KOPALIŠČE - RAZNO
IZGUBA ZAPESTNICE
BRISAČA (izposoja)

cena v EUR
7,00
3,00

*KOPALIŠČE - VSTOPNINA ZA NAJAVLJENE ORGANIZIRANE SKUPINE
UPORABA IN OSTALE STORITVE ENE PLAVALNE PROGE 50 m / URO (obvezna predhodna rezervacija)
UPORABA IN OSTALE STORITVE BAZENA / URO (obvezna predhodna rezervacija)
POSAMEZNA VSTOPNICA - šole in organizirane skupine do 50 oseb
POSAMEZNA VSTOPNICA - šole in organizirane skupine nad 50 oseb

cena v EUR
30,00
300,00
5,00
4,00

SAVNA KOLEZIJA (kapaciteta 25 oseb, v času obratovanja kopališča)
ENKRATNA VSTOPNICA do 3 ure - PLAVALNA PRED IN PO SEZONA (doplačilo bazenski vstopnici). Uporaba do zasedenosti prostih mest.
ENKRATNA VSTOPNICA do 3 ure - PLAVALNA GLAVNA SEZONA (doplačilo bazenski vstopnici). Uporaba do zasedenosti prostih mest.

cena v EUR
6,00
4,00

KOPALIŠČE - REKREACIJA pon - pet
POSAMEZNA VSTOPNICA PREDSEZONA / POSEZONA pon. - pet.
KOPALIŠČE - REKREACIJA sob, ned in prazniki
POSAMEZNA VSTOPNICA PREDSEZONA / POSEZONA sob., ned., praz.

Cene so v Eur in vključujejo DDV.
Vstopnice veljajo samo za tekočo plavalno sezono in niso prenosljive v novo sezono.
Kopališče je odprto predvidoma od sredine maja do oktobra (odvisno od vremenskih razmer)
V primeru lepega vremena se obratovalni čas predsezone sprememni v sezonskega. Hkrati stopijo v veljavo sezonske cene. Datumi predsezone, sezone in posezone so okvirni, odvisni od vremena.
Kapaciteta kopališča je 684 obiskovalcev. V primeru zapolnjene kapacitete upravljavec, do sprostitve le-te, onemogoči vstop na območje kopališča. S tega naslova imetniki sezonskih vstopnic niso upravičeni do
morebitnega vračila denarja.
Šport Ljubljana si pridržuje pravico do zaprtja bazena za javnost iz naslova višje sile, neugodnih vremenskih razmer, tehničnih izpadov, organiziranih tekmovanj oziroma dogodkov ipd. Imetniki sezonskih vstopnic v
tem primeru niso upravičeni do vračila denarja.
Vstopnice omogočajo 1 vstop dnevno, razen navedenih izjem.
Pri nakupu več sezonskih vstopnic na družino, se prizna 10% popusta na dodatnega družinskega člana.
Otroci do 2. leta starosti imajo brezplačen vstop.
*V primeru predhodne rezervacije uporabe bazena za organizirane skupine, se prizna do 30% popusta na redne cene vstopnic. Potrebno doplačilo za reševalca iz vode.
V primeru prekoračitve termina veljavnosti posamezne vstopnice, se obračuna doplačilo v znesku celodnevne vstopnice in administrativne stroške v višini 2,00 €.
10% popusta na vstopnice rekreacije za osebe z oviranostmi. V namen unovčitve popusta je pred plačilom rekreacije na recepciji potrebno predložiti dokazilo. Popusti se med sabo ne seštevajo.
Šport Ljubljana si pridržuje pravico spremembe cen.
Cenik velja od 06.08.2018 dalje.

