
Druh roční (1/12) roční  rozšířený (1/12) roční (1/12) roční rozšířený * (1/12)

Posilovna 6 600 Kč (550 Kč)  7 800 Kč (650 Kč) 4620 Kč (385 Kč) 5 460 Kč (455 Kč)

Druh 90 dní 90 dní rozšířený 90 dní 90 dní rozšířený

Posilovna 2 300 Kč 2 600 Kč 1 610 Kč 1 820 Kč

SPINNING® 1 600 Kč - 1 120 Kč -

                          
kategorie                                                              

                                                                                      
počet  vstupů

                                  
dospělí                                                  
(vstup)

člen **, >=15 <21,         
>=21<25 *,                   

>60,  ZTP (vstup)                              

                                           
děti do 15 let 

B -  5 5 900 Kč (180 Kč) 630 Kč (126 Kč) 0 Kč

B - 10 10 1500 Kč (150 Kč) 1050 Kč (105 Kč) 0 Kč

                          
kategorie                                                              

                                                                                      
počet  vstupů

ostatní členové      
(vstup)

     členové **              
(vstup)            

zaměst. Kalora a.s. 
(vstup)

BS  - 5 5 800 Kč (160 Kč) 700 Kč (140 Kč) 600 Kč (120 Kč)

BS - 10 10 1 550 Kč(155 Kč) 1 350 Kč (135 Kč) 1 150 Kč (115 Kč)

BS - 20 20 3 000 Kč (150 Kč) 2 600 Kč (130 Kč) 2 200 Kč (110 Kč)
BS - 30 30 4 350 Kč (145 Kč) 3 750 Kč (125 Kč) 3 150 Kč (105 Kč)

Členské příspěvky - dospělí 

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. 
- * 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  

Členské příspěvky zlevněné, platí pro 

Rozpis  členských příspěvků - časové 

Vratka při ukončení členství:
- vrácená částka posilovna  nebo SPINNING®  = počet celých měsíců x 300 (plné) nebo 210 (zlevněné) 

Klíče  a rozšířený vstup mohou získat pouze ti, co mají platné 365 denní nebo 90 denní časové členství !! 
Sportovní kluby platí jednorázový  příspěvek  500 Kč/vstup.
Školy 500 Kč za jednu cvičební hodinu  nebo 40 Kč/žák/hodina do posilovny a 50 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.

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

365 
denní

90 denní

Členské příspěvky bodové, nepřenosné, 
platí pro posilovnu a SPINNING®  1 rok od datumu zaplacení

Poznámky:
- děti pouze v doprovodu dospělé osoby, maximálně 2 děti. V případě, kdy je naplněná celá lekce SPINNING® 
platícími, mají platící členové přednost před dětmi !!
- ** členové Fitness clubu JAŘEST se zaplacenými 365 denními časovými příspěvky !!
- * platí pouze pro studenty, kteří se prokáží potvrzením o studiu !!

Při ukončení během platnosti:   - vrácená částka (plná) = počet neúčastí x  70       

Rozpis  členských příspěvků - bodové

Platí od 1.5.2022

Členské příspěvky SQUASH bodové, nepřenosné, platné pro SQUASH 1 rok od datumu 

Poznámky:
- ** členové Fitness clubu JAŘEST se zaplacenými 365 denními časovými příspěvky 
- členové Fitness clubu JAŘEST, na které se nevztahuje žádná výše uvedená varianta 

Při ukončení během platnosti:  - vrácená částka = počet neúčastí x  80       


