Cenník služieb Školy športu a Detského TAKSÍKA

Škola športu - € / (body v rezervačnom systéme)
Vek / skupina

Mesačný príspevok
pre Hodiny športu
1 x týždenne (fixné)

Mesačný príspevok
pre Hodiny športu
2 x týždenne (fixné)

Hodina
športu

MŠ od 4 rokov

8,00 (ak 4 dni v mesiaci)

16,00

1. stupeň ZŠ

6,00

2. dieťa (súrodenec)

5,00

Individuálny plavecký výcvik
Bez mesačného príspevku
(vstup na bazén dieťa + tréner v cene)

Projekt VONKU
Bez mesačného
príspevku

2,00 / (10 b)

12,60 (63 b)

---

---

2,00 / (10 b)

12,60 (63 b)

2,00 / (10 b)

5,00

2,00 / (10 b)

12,60 (63 b)

2,00 / (10 b)

Detský TAKSÍK
V rámci mesta Banská Bystrica
ODVOZ

DOVOZ

Na športový
krúžok
(marec október)

Na športový
krúžok
(november február)

Na športový
krúžok 2.dieťa
(súrodenec)

Domov

Na iné
miesto

Materská škola
ZŠ - osobné vyzdvihnutie v
triede, klube

2,00

2,50

Bez zľavy

1,20

1,40

- 50 %

+ 1,00

ZŠ - osobné vyzdvihnutie
pripraveného žiaka: vestibul,
hlavný vchod, tel. ohlásenie...

1,60

1,60

Bez zľavy

1,00

1,40

- 50 %

+ 1,00

1,00

1,00

Bez zľavy

1,00

1,40

- 50 %

+ 1,00

ZŠ – nástup z určeného
miesta (zastávky) *

Domov 2.
Rezervácia
dieťa
po 20:00
(súrodenec) v deň hodiny
do 12:00

* Určené miesto - stanovuje prevádzkovateľ prepravy.
•

Nástupné miesta (na športový krúžok) sú vyberané na základe kritérií bezpečnosti:
- do 150m od hl. vchodu školy
- určené miesto a školu nedelí žiadna cesta s premávkou.

•

Výstupné miesta sú vyberané na základe kritérií bezpečnosti:
- do 150 m od vchodu k trvalému bydlisku
- určené miesto a vchod k bytu / domu nedelí žiadna cesta s premávkou.
- na základe písomného súhlasu je možný výstup dieťaťa bez prítomnosti zákonného zástupcu

Preprava zo športového krúžku mimo BB:
Smer od mesta BB

Max. vzdialenosť

Max. príplatok (€) (1,00 + ...)

2. dieťa (súrodenec)

Juh

Vlkanová, Badín

+ 2,50

- 50 %

Východ

Slovenská Lupča

+ 2,00

- 50 %

Sever

Harmanec, Špania dolina,
Staré hory

+ 2,00

- 50 %

Západ

Králiky, Kordíky, Riečka

(Šp.d. / St.H.)

+ 2,80

- 50 %

(Kordíky)

Prvé dva týždne sú ukážkové. Ak sa do dvoch týždňov rozhodnete Školu športu
nenavštevovať, spätne sa neuhrádza žiadny poplatok. Ak sa v tomto období využíva
preprava dieťaťa, uhrádzajú sa len poplatky podľa tabuľky Detský TAKSÍK.
Ak dieťa naďalej navštevuje Školu športu, do najbližšej hodiny po uplynutí prvých dvoch
týždňov je nutné uhradiť poplatok spätne za obdobie od dátumu prvého nástupu.

