
Ceník
Platnost od 1. května 2022

Povolenka chyť a pusť, 24 hodin, 3 pruty, den se počítá vždy od 11.00 hodin !!!

Nabízíme k zakoupení DÁRKOVÉ POUKAZY!
Platnost od doby zakoupení na jeden rok. Před uplatněním je nutné domluvit si volný termín.

Doba platnosti povolenky Cena Poznámka Klubová cena

Jednodenní, max 3 pruty 800,00 Kč platí pro nečleny klubu 100,00 Kč

Týdenní, max 3 pruty 4 200,00 Kč platí pro nečleny klubu 700,00 Kč

6 nocí a více, max 3 pruty 700,00 Kč / 24h platí pro nečleny klubu 100,00 Kč / 24h

 

POZOR! Při nástupu v PÁTEK je nutné si zakoupit povolenku nejméně na 48 hodin !!!

  Cena Poznámka Klubová cena

Pytel na odpadky zdarma u správce zdarma

Parkování vozidel zdarma parkoviště u správce zdarma

Zapůjčení dezinfekce k ošetření ryb zdarma u správce, záloha 150,00 Kč zdarma

Uložení potravin do lednice zdarma u správce, přiměřené množství zdarma

Úschova cenností zdarma u správce zdarma

Splachovací WC zdarma v klubovně zdarma

Sprcha ( teplá voda ) 50,00 Kč / os. v klubovně 0,00 Kč

Vaření kukuřice 25Kg 450,00 Kč u správce  

Zapůjčení loďky 100,00 Kč / den u správce 100,00 Kč / den

Elektrická přípojka 150,00 Kč / den místo č. 1, 2, 3, 4, 20, 21 150,00 Kč / den

Zapůjčení grilu 50,00 Kč / den vratná záloha 500,00 Kč 0,00 Kč

Zapůjčení tyčové bójky 50,00 Kč / den vratná záloha 500,00 Kč 0,00 Kč

Zapůjčení váhy 50,00 Kč / den u správce 0,00 Kč

Karavan u lovného místa 100,00 Kč / den místa č. 1 až 4 a 14 až 21 100,00 Kč / den

Vozidlo u lovného místa 100,00 Kč / den místa č. 1 až 4 a 14 až 21 0,00 Kč

Zapůjčení elektromotoru 55 Lb + baterie 200,00 Kč / den vratná záloha 2000,00 Kč 200,00 Kč / den

Zapůjčení elektromotoru 55 Lb 150,00 Kč / den vratná záloha 2000,00 Kč 150,00 Kč / den

Zapůjčení baterie 100,00 Kč / den vratná záloha 2000,00 Kč 100,00 Kč / den

Zapůjčení echolotu s GPS 150,00 Kč / den vratná záloha 2000,00 Kč 150,00 Kč / den

Převoz velkou lodí 100,00 Kč tam a zpět 100,00 Kč

Nabíjení akumulátorů 50,00 Kč / kus u správce 50,00 Kč / kus

V případě poškození nebo ztráty zapůjčené věci z výše uvedeného ceníku je vratná záloha započtena na úhradu škody.

Případná změna cen vyhrazena.
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