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                CURLING        
 
Dobrý den, 

 

děkujeme za vaši poptávku. 
Chtěli bychom vám umožnit spojit atraktivní sportovní vyžití s příjemným posezením v restauraci 

SPHERA, která je součástí curlingové haly na Roztylech. 
  
Společnost Curling promo, s.r.o. úspěšně provozuje jedinou komplexně bezbariérovou curlingovou 

halu od roku 2003. Každoročně si v roztylské curlingové hale v rámci společensko – sportovních akcí 

vyzkoušejí curling v rekreační podobě tisíce zájemců a ohlas je bez výjimky pozitivní.  
 

 
Rezervace a závazné objednávky drah probíhají výhradně elektronickou poštou na adresu 

info@curlingpromo.cz 
 

 

Rezervace: 
Rezervace má platnost jeden týden, poté je potřeba, v případě zájmu, dráhy závazně objednat. 

 
 

Objednávka: 
Závazná objednávka by měla zahrnovat termín, časové rozmezí a počet drah a fakturační údaje. 
 

 
Počet drah/hodin, které doporučujeme: 
Curlingová hala na Roztylech má celkem 4 dráhy, ideální počet hráčů na jedné dráze je osm (jsou to 
dva čtyřčlenné týmy) v případě potřeby hraje v týmu tři či pět osob. 

Pro 30 a více hráčů doporučujeme pronájem všech curlingových drah. 

 
1-3 dráhy lze pronajmout pouze do 15 či 16:00 - všední dny, záleží na konkrétním všedním dni. 

V pozdějším čase (tzn po 16 hodině, je zapotřebí si vzít všechny 4 dráhy, zde je již odlišná cena). 
Výjimkou může být víkend.  

 

 
 

Cena za 1 dráhu / 1 hodina 2.200 Kč + 15% DPH. Doporučujeme dvě hodiny hry.  
 

Tzn jedna dráha na dvě hodiny: 4.400,-Kč + 15% DPH. 
 

Cena zahrnuje pronájem ledové plochy, šaten, curlingového vybavení, (košťat, kamenů, kluzných 

návleků na jednu botu), odborný výklad a dohled instruktorů z řad extraligových a prvoligových hráčů. 
 

 
 

 

Cena pro vítězný tým: 
Pro  vítězný tým (tým 3-5 osob) nabízíme možnost zakoupení curlingových kamínků ze skla, jejichž 

průměr je 6 cm. Cena za jeden ks kamínku činí: 300,-Kč + 21% DPH.  
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Teplota v hale: 

Teplota v hale se pohybuje cca od 6°C do 9°C, proto je vhodné teplé, volné, sportovní oblečení. 
 

 
Obuv: 

Zvláštní důraz se klade na čistotu obuvi, která se před vstupem na led u každého pečlivě kontroluje. 
Každý účastník může dostat na jednu botu speciální kluzný návlek. Je nutné přinést s sebou 

vlastní čistou sportovní obuv. 

 
 

Restaurace: 
 Nekuřácká klubová restaurace SPHERA nabízí:  moderní prostředí navržené dle zásad FENG-SHUEI, 

kompletně bezbariérový přístup, výhled na curlingové dráhy, polohu u metra C - stanice ROZTYLY, 

letní zahrádku.Restaurace je otevřena denně od 11-23 hodin.  
Skladbu menu lze dojednat s provozním restaurace panem Gogolínem: 

info@sphera.cz,  tel.: 777 235 129. 
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