
 

 

 Adrenalinový teambuilding 370,-Kč / osoba 

(Koordinovaný program pod vedením instruktorů) 

 Sportovní teambuilding 270,- Kč / osoba 

(Bez organizace animátorů) 

 Instruktor / animátor akce 450,-Kč / 1 hod 

Instruktor / animátor akce 1900,-Kč / 5 hod 

Instruktor / animátor akce 3200,-Kč / 10 hod 

 Pronájem salónku (bez námi organizované akce) 2500,- Kč / den 

Pronájem salónku (půldenní narozeninová akce, školení 1500,- Kč / 
den 

 Rozhledna 30,- Kč / osoba, skupinová sleva (10 osob a více) 20,- Kč 

Rozhledna děti do 15let , skupinová sleva  nad 10 osob  10kč 

Lanovka z komína, slaňování, provazový žebřík na vrchol po domluvě 
na info@komec.cz 

 Pronájem areálu včetně sportovišť, přilehlých ploch, baru, zázemí, 
vybavení na všechny sportoviště a půjčovnu. 1. den SO/NE/SV 
69000,- Kč  Bez instruktorů, obsluhy u všech aktivit. 

 Pronájem areálu včetně sportovišť, přilehlých ploch, baru, zázemí, 
vybavení na všechny sportoviště a půjčovnu.  1. den PO-PÁ 49000,-
Kč Bez instruktorů, obsluhy u všech aktivit. 

 Pronájem baru na soukromé akce (i do pozdních nočních hodin). 
Cena se odvíjí od výše útraty. 

Nad 20000,- Kč uzavřená společnost bez poplatku, bar zůstává 
otevřen pro veřejnost . 



Uzavření baru a zahrádky pro soukromé účely na den minimální 
útrata  35 000kč 

Dále podle vaší útraty celkově za 1 den v areálu, včetně sportovních 
služeb. 

Útrata do 10000,- Kč, nájem 4900,- Kč 

Útrata do 15000,- Kč, nájem 3500,- Kč 

Útrata do 20000,- Kč, nájem 1000,- Kč 

 ArrowGame.cz 

1990,- Kč* / 1 hodina hry 

2950,- Kč* / 2 hodiny hry 

Pro větší skupiny. 

*včetně vybavení 

 Pronájem multifunkčního hřiště dle domluvy přes info@komec.cz 
 Tenisový kurt 160,- Kč / hodina, 

Vícehodinový  pronájem nad 5 hod  130 Kč / hodina 

 Lezecká stěna, vstup na firemní nebo soukromé akci, včetně 
lezeckého vybavení na 2hod. Pro 10 a více osob. 

225,- Kč* / dospělá osoba 

195,- Kč* / student 

150,- Kč* / dítě 

 Dětská narozeninová oslava 

Základní balíček pro 5 dětí – 1750kč, každé další dítko za 270,-Kč 

Bezva párty balíčkek pro 5 dětí – 1950,-Kč, každé další dítko za 350,-
Kč 

Top párty balíček pro 5 dětí – 2250,-Kč, každé další dítko za 390,-Kč 



Varianty pro 10 dětí viz : http://komec.cz/detske-
aktivity/narozeninove-oslavy/ 

 


