
WSTĘP NA BASEN 19 zł 45 min.

10 WSTĘPÓW NA BASEN 130 zł ważny 3 mies.*/10 x 45 min.

WSTĘP RODZINNY - cena za osobę 14 zł min. jedna osoba dorosła + co najmniej jedno dziecko (do lat 18)

15 zł wstęp raz w tygodniu

21 zł wstęp na zajęcia: jednorazowy

45 zł wstęp raz w tygodniu

40 zł wstęp dwa razy w tygodniu/dla rodzeństwa

50 zł wstęp na zajęcia: próbny/jednorazowy

65 zł wstęp raz w tygodniu

60 zł wstęp dwa razy w tygodniu/dla rodzeństwa

70 zł wstęp na zajęcia: próbny/jednorazowy

25 zł wstęp raz w tygodniu

22 zł wstęp dwa razy w tygodniu

30 zł wstęp na zajęcia: próbny/jednorazowy

w zależności od wybranej opcji i ilości dzieci 

basen, sala sportowa, 7- metrowa zjeżdżalnia 

80 zł wstęp raz w tygodniu 45 min. dla 1 osoby

140 zł wstęp raz w tygodniu 45 min. dla 2 osób

160 zł wstęp raz w tygodniu 90 min. dla 1 osoby

280 zł wstęp raz w tygodniu 90 min. dla 2 osób

90 zł  wstęp na zajęcia 45min.: próbny/jednorazowy

90 min. 180 zł kontakt e-mail: cs.biuro@wp.pl

25 zł wstęp raz w tygodniu

20 zł wstęp raz w tygodniu dla rodzeństwa

30 zł wstęp na zajęcia: próbny/jednorazowy

20 zł wstęp raz w tygodniu 30 min.

25 zł wstęp raz w tygodniu 45 min.

30 zł wstęp na zajęcia: próbny/jednorazowy

TORBA SHOPPER                       3,50 zł

TORBA MATERIAŁOWA              6,50 zł

MASECZKA OCHRONNA             2,50 zł

Cennik obowiązuje od 01.09.2020

TOTAL IMMERSION

SALA SPORTOWA

NAUKA PŁYWANIA INDYWIDUALNA

rezerwacja na min. 1 mies. i z tygodniowym wyprzedzeniem/                        

max. 4 osób/ kontakt e-mail: cs.biuro@wp.pl

od 26 złURODZINKI - cena za dziecko

GIMNASTYKA REKREACYJNA                           

W WODZIE

ZAJĘCIA SPORTOWE

KOPERTA DEPOZYTOWA                             1 zł

USZKODZENIE / ZGUBIENIE KLUCZYKA     20 zł

 OCHRANIACZE NA ROLKI                            45 zł

JAZDA NA ROLKACH                            

INNE

OCHRANIACZE NA OBUWIE                       12 zł

TANIEC NOWOCZESNY

CENNIK                                       

100 złWSTĘP NA TOR 

 BASEN - ZAJĘCIA 

BASEN - WSTĘPY

ZAJĘCIA DLA BOBASKÓW                         

NAUKA PŁYWANIA GRUPOWA




