Nabídka na fotbalová soustředění
v Komplexu pro sport a rekreaci TJ Rožnov p.R.

Uskutečnění fotbalového soustředění nabízí
Komplex pro sport a rekreaci TJ Roţnov p.R.
Svou polohou je Rožnov p.R. a Komplex pro sport a rekreaci TJ Rožnov p.R. přímo předurčen pro
pořádání fotbalových soustředění. Ve městě poskytuje aktivní pohyb krytý bazén s tobogánem, řada
sportovních zařízení a adrenalinových sportů. V jeho okolí se nacházejí stovky kilometrů značených
turistických cest a lyžařských tras v nadmořských výškách od 350 do 1150 m. Určitě stojí zato
navštívit Pustevny, zastavit se u sochy pohanského boha Radegasta a kapli sv. Cyrila a Metoděje,
která se nachází na vrcholu Radhoště (1129 m n. m.).

Ubytování a stravování je zajištěno v Komplexu pro sport a rekreaci TJ Roţnov p. R.

Ubytování je zajištěno v hotelu Stadion s kapacitou 51 lůžek (s možností 9 lůžek přistýlky navíc).
Pokoje na hotelu jsou dvou a vícelůžkové. Všechny pokoje jsou vybaveny umývadlem s teplou a
studenou vodou. Sprchy a WC jsou společné na jednotlivých patrech.
V restauraci hotelu Stadion jsme připraveni akceptovat individuální požadavky na skladbu stravy.
Součástí hotelu je klubovna se stolním tenisem, posilovna, rehabilitační linka s podvodními
masáži a saunou. V hotelu Stadion je umístěna pro ubytované televize s dvd a bezplatné připojení
Wi-fi.
Vedle komplexu je fotbalové hřiště s umělým povrchem a osvětlením, nově postavená tenisová
hala Synot Tip Hall se squashem, badmintonem a horolezeckou stěnou. V blízkosti komplexu se
nachází bowling se dvěma a čtyřmi drahami, Valašské muzeum v přírodě, Krytý bazén, zimní
stadion, sportovní hala a 4 tělocvičny.
Kontakt:
Komplex pro sport a rekreaci TJ Rožnov p.R.
Pod Strání 2268, 756 61 Rožnov p.R.,
tel. : +420 571 648 011
: +420 731 614 320
: +420 731 154 262
e-mail: recepce@tjroznov.cz
www.tjroznov.eu

Ceny za sluţby
I.

UBYTOVÁNÍ:

II.

STRAVA:

Snídaně
Oběd
Večeře
Večeře 2
Pitný režim
Celkem

III.

155,- Kč /osoba, noc

6-12 let

dospělý

55,- Kč
75,- Kč
65,- Kč
15,-Kč
15,- Kč
225,- Kč

65,- Kč
85,-Kč
75,- Kč
20,- Kč
15,- Kč
260,- Kč

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ:

Hřiště bez použití osvětlení a šaten
Hřiště bez použití osvětlení a šaten
Osvětlení

IV.

950,-Kč za 1 hodinu,
2.300,-Kč za 2 hodiny (za utkání),
300,-Kč za 1 hodinu, za utkání 600,- Kč (za 2 hodiny)

OSTATNÍ SLUŢBY V HOTELU:

SAUNA:
1 hod. (kapacita 15 osob)
2 hod.

1.500,- Kč
2.000,- Kč

MASÁŢE:
klasická - 1 osoba, 15 min
podvodní - 1 osoba, 15 min

100,- Kč
100,- Kč

POSILOVNA:
Skupina – 1 hod.

150,- Kč

V.

OSTATNÍ SLUŢBY MIMO HOTEL:

KRYTÝ BAZÉN:

2 km od hotelu

děti do 15 let
dospělí

BOWLING FREESKO: 350m od hotelu – 150,- Kč / hodinu
SYNOT TIP HALL: - squash
- badminton
- horolezecká stěna
- nohejbal
- přímo naproti hotelu

30,- Kč / hod. nebo 35,- Kč / 2 hod.
60,- Kč / hod. nebo 75,- Kč / 2 hod.

SKLADBA JÍDLA
6 - 12 let
Snídaně
Oběd
Večeře
Večeře 2
Pitný režim

2ks šunka, 1ks rohlík, 1ks chléb, máslo, med, tavený sýr, cornflakes, mléko, čaj
0,25l polévka, 100g masa + příloha (menší příloha)
100g masa + příloha (menší příloha)
1ks chléb s pomazánkou
čaj ve várnici po celý den

dospělý
Snídaně
Oběd
Večeře
Večeře 2
Pitný režim

3ks šunka, 2ks rohlík, 1ks chléb, máslo, med, tavený sýr, cornflakes, mléko, čaj
0,33l polévka, 150g masa + příloha
150g masa + příloha
2ks chléb s pomazánkou
čaj ve várnici po celý den

NÁVRH JÍDELNÍHO LÍSTKU
Pondělí

Oběd
Večeře
Večeře2

Úterý

Snídaně
Oběd
Večeře
Večeře2

Středa

Snídaně
Oběd
Večeře
Večeře2

Čtvrtek

Snídaně
Oběd
Večeře2

Pátek

Snídaně

Celodenní pitný režim: čaj
Kysané zelí, ovoce

Pórkový krém
Kuřecí na žampionech, rýže
Špenát, vejce, brambor
Chléb, rybí pomazánka
Šunka, máslo, džem, tavený sýr, cornflakes,
mléko, pečivo, čaj
Zeleninová polévka
Pečené kuře, bramborová kaše, okurek
Borůvkové dělobuchy s cukrem
Chléb, vajíčková pomazánka
Jogurt, paštika, máslo, med, cornflakes, mléko, pečivo, čaj
Slepičí vývar s kapáním
Rajská omáčka, masové kuličky, těstovina
Kuřecí rizoto se zeleninou a sýrem
Chléb, salámová pomazánka
Eidam, máslo, džem, tavený sýr, cornflakes, mléko, pečivo, čaj
Česneková polévka s vejcem
Hovězí plátek přírodní, brambor
Špagety po milánsku sypané sýrem
Chléb, sýrová pomazánka
Tvarohový šáteček, máslo, med, paštika, cornflakes, mléko,
pečivo, čaj

1

1

Komplex pro Sport a rekreaci TJ Rožnov

Synot Tip Hall

2

Bowling

Synot Tip Hall

3

Cyklostezka Bečva

1

5

4

6

Krytý bazén
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CENÍK PRONÁJMU UMĚLÉ TRÁVY
hřiště bez použití osvětlení …………………1.350,-Kč za 1 hodinu,
hřiště bez použití osvětlení ………………....2.700,-Kč za přátelské utkání (2 hodiny),
osvětlení …………………………………… 300,-Kč za 1 hodinu, za utkání 600,- Kč (za 2
hodiny)
hřiště bez použití osvětlení a šaten.................950,-Kč za 1 hodinu,
hřiště bez použití osvětlení a šaten………...2.300,-Kč za 2 hodiny (za utkání),
pronájem areálu na celý den .....................12.000,-Kč
V ceně pronájmu není:
fotbalové míče k tréninku, či ke hře,
pořadatel, či pořadatelé utkání,
občerstvení,
rozhodčí,
oblečení a obutí pro hráče,
zajištění a organizace zdravotní služby, kterou si zajišťuje v plném rozsahu objednatel.

