
 

Provozovatel: KV CITY CENTRUM, s.r.o.   Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 62583131 

PŮJČOVNA – POKLADNA  ROLAVA    
 
PROVOZNÍ DOBA 2021:  
Tato provozní doba je zároveň výpůjčním časem pro sportovní potřeby a sportoviště, která jsou uvedena v ceníku pro rok 2021 a nejsou níže specifikována 
jinou provozní dobou. Poslední čas výpůjčky je vždy 1 hodinu před uzavřením provozní doby. 
 

květen:    pondělí  – pátek     12:00 – 19:00 hodin 
     státní svátky, soboty a neděle  10:00 – 19:00 hodin 
 

1. – 14. června:  pondělí  – pátek     12:00 – 20:00 hodin 
     státní svátky, soboty a neděle  10:00 – 20:00 hodin         

15. – 30. června, červenec, srpen:   
pondělí – neděle        10:00 – 21:00 hodin 

 

září:     pondělí  – pátek     14:00 – 18:00 hodin 
     státní svátky, soboty a neděle  10:00 – 18:00 hodin 
 
V případě špatného počasí si správce areálu vymezuje právo půjčovnu uzavřít.  

kontakt:  770 153 774 (případně kontaktujte správce areálu) 

 
 



 

Provozovatel: KV CITY CENTRUM, s.r.o.   Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 62583131 

PROVOZNÍ DOBA 2021 -  JEDNOTLIVÉ ATRAKCE se zvláštním režimem provozu:  
 

• PLACENÉ ATRAKCE - Vstup pouze po zakoupení a předložení vstupenky při stupu na atrakci. 
Název atrakce V provozu od do Poslední čas vstupu na atrakci 

   

Lanové centrum dle provozní doby půjčovny/pokladny pouze každou  SUDOU hodinu 
1 hodinu před koncem 
provozní doby 
půjčovny/pokladny 

     
Šlapadla, vodní atrakce 15. 6. – 31. 8., denně 12:00 – 18:00 hodin  17:30 hodin 
     

Aquazorbing 15. 6. – 31. 8., denně 13:00 – 20:00 hodin pouze každou LICHOU 
hodinu 19:00 hodin 

 

• NEPLACENÉ ATRAKCE 

vzduchová trampolína: od 1. 5. do 30. 9.,denně        dle provozní doby půjčovny/pokladny. Poslední čas vstupu 1 hodinu  
                      před koncem jejího provozu.            
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Správce areálu si vymezuje právo uzavřít provoz půjčovny, hřišť, trampolíny, vodních sportů – pro špatné počasí nebo 
z důvodu zajištění bezpečnosti při konání sportovních či kulturních akcí. 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Provozní doba KOUPALIŠTĚ SE ZAJIŠTĚNÍM DOZORU PLAVČÍKŮ (nad vymezeným prostorem)  
 

a provozní doba OŠETŘOVNY 2021:   od 1. 6. do 15. 9.               10:00 -  19:00 hodin       


