MamaFit

-

MamaFit bez bolesti

200,- Kč / 1 lekce
800,- Kč / 5 lekcí
1400,- Kč / 10 lekcí

MamaFit v kondici

200,- Kč / 1 lekce
800,- Kč / 5 lekcí
1400,- Kč / 10 lekcí

Pilates

100,- Kč / 1 lekce
450,- Kč / 5 lekcí
850,- Kč / 10 lekcí

Bosu

100,- Kč / 1 lekce
450,- Kč / 5 lekcí
850,- Kč / 10 lekcí

Funkční kruhový trénink

150,- Kč

TRX®

150,- Kč

Na lekce MamaFit je nutné se rezervovat a platbu provést předem na účet.
Je možné využít jednorázových lekcí nebo výhodnějších předplacených
permanentek.
Na lekce Pilates a Bosu se vztahují podmínky organizace Sportýna, více zde
Časová platnost permanentek: 5 lekcí = 2 měsíce, 10 lekcí = 4 měsíce
Platnost permanentek je prodloužena o dobu zrušených lekcí z důvodu
svátku, prázdnin, nemoci instruktorky, vyšší moci, apod.
Na lekce TRX a funkční kruhový trénink se vztahují podmínky Sportcentra
Eden, více zde

DětiFit

Sportovky

1500,- Kč/ 1x týdně/ 15 lekcí

Pohybovky

1400,- Kč/ 1x týdně/ 15 lekcí 2600,- Kč/ 2x týdně / 30 lekcí

15 lekcí za pololetí + 1. zkušební týden od 7. 9. 2020
Částka se hradí převodem na účet nejpozději do 14. 9. 2020

MiniFit

4 - 6 měs, 7 - 10 měs, 11 - 17 měs,
1,5 - 2,5 let

4000,- Kč/ 15 lekcí / 45 minut

Cena
Cena za pololetí 4000,- Kč / 15 lekcí
1 lekce 45 minut + 15 minut povídání a hraní si
Částka se hradí dopředu převodem na účet.
Včas omluvené lekce lze nahradit. Jak na to? - více informací ZDE
Kurzy cvičení pro děti s rodiči - 1. pololetí 2020 / 2021 začínáme v týdnu od 7.
9.2020 jednorázovými zkušebními lekcemi, které je potřeba rezervovat, ale které
nerezervují místo v kurzu. Místo v kurzu je zajištěno potvrzeným a zaplaceným
přihlášením. Samotný kurz začíná v týdnu od 14. 9. 2020.

TáborFit

Sportjoy

2950,- Kč/ 1 dítě

2750,- Kč/ sourozenci

Babyjoy

2950,- Kč/ 1 dítě

2750,- Kč/ sourozenci

Sportýna

2990,- Kč/ 1 dítě

Více informací, platební podmínky a co cena zahrnuje naleznete na stránkách
organizátorů www.sportjoy.cz nebo www.sportyna.cz

TravelFit
připravuje se

K provedení platby je nutné se seznámit s platebními podmínkami ZDE

