
Pracovné dni po - pi (3 hod.) 350,00 €
Pracovné dni - každá ďalšia začatá hodina 100,00 €
Víkend so - ne (3 hod.) 470,00 €
Víkend - každá ďalšia začatá hodina 120,00 €

Stanovište bez el. prípojky (1 deň) 20,00 €
Vlastné atrakcie pri odbere el. energie do 1,5 kWh (1 deň) 35,00 €
Vlastné atrakcie pri odbere el. energie nad 1,5 kWh (1 deň) 45,00 €
Vlastný catering pri odbere el. energie do 3 kWh (1 deň) 80,00 €
Vlastný catering pri odbere el. energie nad 3 kWh (1 deň) 100,00 €
Párty stan (1 deň) 45,00 €

Nafukovacia prekážková dráha (do 4 hod.) 220,00 €
Nafukovacia šmýkalka (do 4 hod.) 220,00 €
Nafukovací skákací hrad (do 4 hod.) 110,00 €
Nafukovacie atrakcie - každá ďalšia hodina 80,00 €

Amfiteáter po - ne (1 hod.) 50,00 €
Amfiteáter ozvučenie po - pi (1 deň) 60,00 €
Amfiteáter ozvučenie so - ne (1 deň) 90,00 €
Amfiteáter obsluha ozvučenia po - pi (1 deň) 30,00 €
Amfiteáter obsluha ozvučenia so - ne (1 deň) 40,00 €
Učebňa (vrátane audiovizuálnej techniky, 1 hod.) 15,00 €
Spoločenská miestnosť (1 hod.) 10,00 €
Altánok na grilovanie (1 balíček dreva/uhlia, gril. pomôcky, 3 hod.) 15,00 €
Altánok - každá ďalšia začatá hodina 4,00 €
Kotlík a kotlina (1 deň) 6,00 €
Balíček dreva 2,00 €
Balíček uhlia 2,00 €
Skrinka na úschovu osobných vecí (2 hod.) 1,00 €
Šatňa - Amfiteáter (1 hod.) 6,00 €

PRIESTORY AREÁLU

ATRAKCIE AREÁLU

CENNÍK PRENÁJMU AREÁLU
Mestská časť Košice - Juh

#MAGENTALIFE Športovo – zábavný areál

PRENÁJOM AREÁLU

Objednávka jednotlivých atrakcií a priestorov areálu (mimo amfiteátra) je možná 
len pri objednaní prenájmu samotného areálu.

V cene prenájmu areálu nie je zahrnutý altánok, amfiteáter, požičovňa v rámci dopavného ihriska 
(elektro autíčka, šliapacie autíčka), atrakcie v rámci Zábavného centra (nafukovacie atrakcie, 

člnkovanie).

ZÁBAVNÉ CENTRUM



Šatňa - ostatné (1 hod.) 5,00 €
Záloha za kľúč od skrinky a šatní 2,00 €

Skate park (1 hod.) 20,00 €

Každú objednávku je nutné si vopred dohodnúť na tel. č. 055 642 07 45, 0918 340 128.

ŠPORTOVISKÁ AREÁLU

Športoviská areálu je možné si objednať aj samostatne bez prenájmu areálu.

Amfiteáter je možné si objednať aj samostatne bez prenájmu areálu.


