Rozpis členských příspěvků - časové
Roční

Členské příspěvky - dospělí

Členské příspěvky zlevněné, platí pro
>= 15<21, >= 21 < 25**, > 60, ZTP

Druh

roční (1/12)

roční rozšířený * (1/12)

roční (1/12)

roční rozšířený * (1/12)

Posilovna

5 280 Kč (440 Kč)

6 480 Kč (540 Kč)

3 696 Kč (308 Kč)

4 536 Kč (378 Kč)

Kombi

6 660 Kč (555 Kč)

6 660 Kč (555 Kč)

4 662 Kč (389 Kč)

4 662 Kč (389 Kč)

Stanovení výše ročního členského příspěvku při placení v průběhu roku:
- výše příspěvku = počet započatých měsíců x 1/12 výše ročního příspěvku.
Vratka při ukončení členství při zaplaceném ročním příspěvku
- vrácená částka posilovna = počet celých měsíců x 270 (plné) nebo 189 (zlevněné)
- vrácená částka ( kombi ) = počet celých měsíců x 405 (plné) nebo 263 (zlevněné)

90 denní Členské příspěvky - dospělí

Členské příspěvky zlevněné, platí pro
>= 15<21, >= 21 < 25**, > 60, ZTP

Druh

90 dní

90 dní rozšířený

90 dní

90 dní rozšířený

Posilovna

1 600 Kč

1 900 Kč

1 120 Kč

1 330 Kč

SPINNING®

1 600 Kč

-

1 120 Kč

-

Kombi
2 200 Kč
2 200 Kč
1 540 Kč
1 540 Kč
Vratka při ukončení členství při zaplaceném 90 denním příspěvku
- vrácená částka posilovna nebo SPINNING® = počet celých měsíců x 270 (plné) nebo 189 (zlevněné)

Vysvětlivky:
- * rozšířený přístup umožňuje vstup 365 resp 90 dní v roce, tzn. i když není přítomna obsluha, a to od 5:00 do
22:00. Rozšířený přístup si mohou zakoupit pouze ti, co mají zaplacené příspěvky roční nebo 90 denní do
posilovny či roční nebo 90 denní kombinované příspěvky.
U kombinovaného ročního či kombinovaného 90 denního členství získáte zdarma nárok na rozšířené členství.
- ** platí pouze pro studenty, kteří se prokáží potvrzením o studiu !!!!!
- děti do 15 let mají časové členství zdarma. Do klubu mohou chodit pouze v doprovodu dospělého člena
klubu.

Klíče a rozšířený vstup mohou získat pouze ti, co mají platné roční nebo 90 denní časové členství v posilovně či
kombinované roční nebo 90denní časové členství !!!
Sportovní kluby platí jednorázový příspěvek 400 Kč/vstup.
Školy 400 Kč za jednu cvičební hodinu nebo 25 Kč/žák/hodina do posilovny a 40 Kč/žák/hodina na SPINNING®.
Každý člen si musí koupit čip pro vstup do klubu. Za čip se platí poplatek 100 Kč, za klíč je poplatek 150 Kč.

Platí od 1.2.2020

