
60 minut
0,25 zł                                           

(min/os.)

60 minut
0,25 zł                                           

(min/os.)

60 minut
0,25 zł                                           

(min/os.)

60 minut
0,25 zł                                           

(min/os.)

60 minut
0,25 zł                                           

(min/os.)

x x

AQUA  FITNESS                                                                                   60 minut
0,25 zł                                           

(min/os.)
* Do czasu jednostkowego dodano  czas  na  przebranie.

60 minut
0,25 zł                                           

(min/os.)

60 minut
0,25 zł                                           

(min/os.)

60 minut
0,25 zł                                           

(min/os.)

60 minut
0,25 zł                                           

(min/os.)

60 minut
0,25 zł                                           

(min/os.)

x x

SIŁOWNIA                                         
TRENING  PERSONALNY 1 OSOBA                                               

(trening personalny + plan 

treningowy na 4 tygodnie)
80,00 zł

* Do czasu jednostkowego dodano  czas  na  przebranie,   * 

Analiza składu ciała w cenie biletów na treningi 

personalne,

1 OSOBA                                               

(trening personalny)
60,00 zł

ZAJĘCIA  FITNESS                                                                                

1 OSOBA 29,00 zł 90 minut

140,00 zł

1 OSOBA 24,00 zł 60 minut

0,25 zł                                           

(min/os.)

                                                                                                                           

*  Na zajęciach indywidualnych max 3 osoby                                                                                 

* Do czasu jednostkowego dodano  czas  na  przebranie.
2 OSOBY 100,00 zł

3 OSOBY

INDYWIDUALNA  

NAUKA  PŁYWANIA                                                                                      

1 OSOBA 60,00 zł

JOGA                                                                                                                              * Do czasu jednostkowego dodano  czas  na  przebranie.

0,25 zł                                           

(min/os.)
* Do czasu jednostkowego dodano  czas  na  przebranie.

opłata wpisowa do grupowej 

nauki pływania                                                                          
(jednorazowa, bezzwrotna, na jeden sezon)

50,00 zł

1 OSOBA 27,00 zł

GRUPOWA                                  

NAUKA  PŁYWANIA                                                                                                                             

zajęcia 1 raz w tygodniu                                     
(opłata za  4 zajęcia  w miesiącu)

104,00 zł

*  Szczegóły zajęć grupowej nauki pływania zawarto                                                     

w odrębnym regulaminie                                                                                                   

* Do czasu jednostkowego dodano  czas  na  przebranie.

zajęcia 2 razy w tygodniu   (opłata 

za  8 zajęć  w miesiącu)
200,00 zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 8/2020

Rodzaj usługi 
Rodzaj                                              

biletu / opłaty

cena                                                    

zajęć  zorganizowanych                                      

z instruktorem

Uwagi

C E N N I K
B I L E T Y    J E D N O R A Z O W E  

ZAJĘCIA  ZORGANIZOWANE  "AQUA SCHOOL"

Czas 

jednostkowy 

zajęć

Dopłata 

minutowa za 

przekroczenie 

czasu w strefie 

INDYWIDUALNA  

NAUKA                                          
JAZDY  NA  ŁYŻWACH                                                                                     

1 OSOBA 65,00 zł

                                                                                                                           

*  Na zajęciach indywidualnych max 3 osoby                                                                                 

* Do czasu jednostkowego dodano  czas  na  przebranie.
2 OSOBY 115,00 zł

3 OSOBY 165,00 zł

GRUPOWA                                            

NAUKA                                                 
JAZDY  NA  ŁYŻWACH                                                                                                                           

*  Szczegóły zajęć grupowej nauki jazdy na łyżwach 

zawarto   w odrębnym regulaminie                                                                                                   

* Do czasu jednostkowego dodano  czas  na  przebranie.opłata wpisowa do grupowej 

nauki jazdy na lodowisku                                                                          
(jednorazowa, bezzwrotna, na jeden sezon)

30,00 zł

zajęcia 1 raz w tygodniu                                     
(opłata za  4 zajęcia  w miesiącu)

120,00 zł 60 minut
0,25 zł                                           

(min/os.)


