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CENÍK VSTUPNÉHO NA DENNÍ PROGRAMY
V DOBĚ OD 6:00 DO 20:00 HODIN
Ceník je platný od 1.4.2018 a uvedené ceny platí vždy za jednu osobu. Rodinná vstupenka je určena pro skupinu 4 osob s dětmi do 15 let
Ceny se vztahují také na přednášky pořádané ve večerních hodinách, pokud není jejich součástí pozorování večerní oblohy.

Základní
Dospělí

Snížené
Děti do 15 let, studenti

Zvýhodněné
Děti do 6 let, důchodci, zdrav. postižení

Rodinné
Za 4 osoby, minimálně 1 dítě do 15 let

Beze slevy

Premium karta -15%

Family karta -25%

110 Kč

85 Kč

-

90 Kč

65 Kč

-

70 Kč

50 Kč

-

300 Kč

-

225 Kč

CENÍK VSTUPNÉHO NA VEČERNÍ A NOČNÍ PROGRAMY
V DOBĚ OD 20:00 DO 6:00 HODIN
Ceník je platný od 1.4.2018 a uvedené ceny platí vždy za jednu osobu. Rodinná vstupenka je určena pro skupinu 4 osob s dětmi do 15 let.
Uvedené ceny se vztahují na programy, při kterých probíhá pozorování večerní a noční oblohy. V případě, že k pozorování noční oblohy vlivem vyšší moci
nedošlo, uhradí účastník pouze cenu uvedenou v ceníku na denní programy.

Základní
Dospělí

Snížené
Děti do 15 let, studenti

Zvýhodněné
Děti do 6 let, důchodci, zdrav. postižení

Rodinné
Za 4 osoby, minimálně 1 dítě do 15 let

Beze slevy

Premium karta -15%

Family karta -25%

160 Kč

136 Kč

-

130 Kč

110 Kč

-

90 Kč

67 Kč

-

400 Kč

-

300 Kč

KLUBOVÁ KARTA S MOŽNOSTÍ OBNOVENÍ ČLENSTVÍ
Ceník je platný od 1.4.2018 a uvedené ceny platí vždy za jednu osobu. Členství se vztahuje na dobu jednoho roku od zaplacení příspěvku.
Možnost sjednání členství poprvé na zkušební dobu půl roku: hradí se první členský příspěvek ve výši 75% ročního členského příspěvku

Člen Astronomického klubu

dospělý

Členství pro jakéhokoli dospělé zájemce. Karta pak platí jako paušálně uhrazené vstupné na jeden rok a umožňuje
na akce chodit například s rodinnými příslušníky zdarma

Člen Astronomického klubu

student nebo důchodce

Členství je určeno všem studentům nebo osobám v důchodovém věku s možností na hvězdárnu docházet
opakovaně celý rok s rodinnými příslušníky zdarma. V případě, že člen aktivně vypomáhá jako proškolený
demonstrátor, získává Klubovou kartu zdarma

Člen astronomického klubu

1 000 Kč

mladší 15 let

Členství je určeno především dětem z mateřských a základních škol, aktivním členům astronomických kroužků
nebo vážným zájemcům o opakovaná pozorování oblohy

700 Kč
500 Kč

Vstup na všechny akce v otvírací době hvězdárny je možný zdarma pro účastníka + dvě libovolné osoby jako doprovod.
Na Klubovou kartu lze uplatnit slevu na letní tábory a víkendové akce pro jednoho účastníka ve výši 20%.
V případě, že se účastník zúčastní poprvé letního astronomického tábora, získá Klubovou kartu automaticky na jeden rok.

FAMILY KARTA PRO RODINY
Ceník je platný od 1.4.2018. Možnost uplatnění slevy pro skupinu od 4 osob, v níž je podmínkou, aby byli minimálně 2 děti, má osoba, která
si kartu zakoupila. Platnost slevy není dále limitována žádným termínem ukončení.
Sleva 25% se vztahuje pro všecny členy ve skupině, kteří jsou přítomni, na všechny akce v běžné otvírací době a předem sjednané exkurse.

CENA ZA 1 KS FAMILY KARTY PRO SLEVU VE VÝŠI 25%

300 Kč

PREMIUM KARTA PRO JEDNOTLIVCE
Ceník je platný od 1.4.2018.
1.9.2016. Možnost uplatnění
uplatn
slevy pro jednu osobu ve věkové kategorii od 18 let do důchodového věku. Na slevu má
nárok jen osoba, která si kartu zakoupila. Platnost slevy není dále limitována žádným termínem ukončení.
Sleva 15% se vztahuje na jediného návštěvníka pro všechny akce v běžné otvírací době.

CENA ZA 1 KS PREMIUM KARTY PRO SLEVU VE VÝŠI 15%

200 Kč

