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Informace o pronájmu sportovního areálu 
Objednávky pronájmu 

Dlouhodobé nájmy, pořádání sportovních a firemních akcí lze vyřídit  

v pracovních dnech v době 8 – 16 hodin  

na tel: 251 819 07, emailem sekretariat@zsbarr.cz., online systémem na 

www.zsbarr.cz 

 

Provozní doba areálu 

Pondělí až čtvrtek 15 – 21 hodin,  

pátek 15 – 19 hodin, 

sobota, neděle 9 – 21 hodin,  

v době prázdnin, ředitelského volna a svátků je upravena dle možností školy. 

 

Podmínky pronájmu 

1. Minimální doba pronájmu je 60 minut. 

Cena pronájmu fotbalového hřiště i dlouhodobého pronájmu ostatních 

ploch musí být uhrazena převodem nebo v hotovosti minimálně 3 dny před za-

čátkem pronájmu. Subjekt, který nebude mít uhrazenou platbu za pronájem, 

nebude vpuštěn na plochu.  

Účet školy: 11001105/5500,  VS – 6666. 

Krátkodobý (jednorázový) pronájem ostatních ploch (víceúčelové hřiště, vo-

lejbal) lze hradit na místě určenému zaměstnanci školy, který je povinen vydat 

příjmový doklad.  

2. V případě, že se kterýkoliv subjekt nedostaví ve smluvený termín,  uhradí proná-

jem v plné výši. Veškeré změny je nutné oznámit 48 hodin před smluveným 

termínem.  

3. V případě dlouhodobých pronájmů (více než 5 hodin týdně) můžou být podmín-

ky předmětem dohody. 

4. V případě kalamitního stavu (větší příval sněhu, kdy není možné hřiště uklidit) si 

pronajímatel vyhrazuje právo na zrušení zápasu s možností stanovení náhrad-

ního termínu s 20% slevou. 

5. Z důvodu časové návaznosti je nutné dodržovat stanovené časy. 

6. Všichni jsou povinni dodržovat Provozní řád a Organizační řád. 

7. Ceník nerozlišuje použití šaten, sociálního zařízení, osvětlení a dalšího vybavení. 

Jedná se o jednotnou a konečnou cenu.  

8. Správce areálu, u něhož se platí jednorázové vstupné, je viditelně označen a 

může se prokázat průkazkou zaměstnance školy. 

9. Každý platící návštěvník je povinen požadovat ihned doklad o zaplacení. 
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Ceník 

Fotbalové hřiště 

Trénink   60 minut   Zápasy  150 minut 

PO – NE  celé hřiště 700,- Kč SO – NE  2000,- Kč  

   ½ hřiště  400,- Kč 

Víceúčelové hřiště (tenis, malá kopaná) 

PO- NE    60 minut    185,- Kč 

Beach volejbal, travnatý volejbalový kurt, 

atletický ovál a dopravní hřiště pro skupinu 

PO- NE    60 minut    150,- Kč 

 

Dopravní hřiště, atletický ovál, stolní tenis, košíková, prolézačky 

pro veřejnost 

20,- Kč /osoba – doprovod dítěte mladšího 10 let  osobou starší 18 let zdarma. 

 

V Praze 30. 8. 2016 

 

Mgr. Jana Fričová 

ředitelka školy 


