Skupinová cvičení – Roztoky u Prahy

-

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

Je možné využít jednorázových lekcí nebo výhodnějších předplacených permanentek.
Platba je možná pouze v hotovosti
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 lekci Bosu je nutná rezervace, na které se vztahují rezervační podmínky (viz
všeobecné podmínky)

Skupinová cvičení – Sportcentrum Eden, Beroun

-

Pilates

100,- Kč / 1 lekce

Funkční kruhový trénink

150,- Kč / 1 lekce

Na lekce se vztahují podmínky Sportcentra Eden více na www.sporteden.cz
Je možné platit na recepci kartou nebo v hotovosti

Kroužek „POHYBOVKY“

Pohybovky

1400,- Kč/ 1x týdně/ 1 pololetí

2600,- Kč/ 2x týdně / 1 pololetí

- Částka se hradí převodem na účet
- 1. pololetí je v období září – leden, 2. pololetí únor - červen
- Necvičí se o státních svátcích a školních prázdninách (ředitelská volna se kroužku netýkají)
- Lekce není možné si nahrazovat, ale po řádném dodání lékařského potvrzení se vypočítá
sleva z dalších členských příspěvků (více viz. všeobecné podmínky)

- Vyhrazujeme si nárok na mimořádné zrušení 2 lekcí za pololetí z důvodu nečekaných
událostí (nemoc trenéra, úmrtí, vyšší moc, apod.) – toto mimořádné zrušení nepodléhá nároku
na kompenzaci

Příměstský tábor

Sportýna

2990,- Kč/ osoba

- Na tábory se vztahují storno podmínky, více viz všeobecné podmínky

Pobytové akce
Cvičební wellness víkendy

dle vybraného pobytu

Sportovní soustředění pro děti

2199,- Kč / osoba

- Na cvičební wellness víkendy se vztahují storno podmínky CK Capro, více na
www.capro.cz
- Na sportovní soustředění pro děti se vztahují storno podmínky dle našich všeobecných
podmínek

