TĚLOCVIČNA ULIČNÍK GYM ŽIŽKOV /

Pondělí

SOUKROMÉ TRÉNINKY

Rozvrh hodin platný od 9.9.2019 do 30.6.2020

15.30 - 16.30

18.00 - 19.00

Kickbox akademie

Kickbox

Kickbox

Začátečníci

Nácviky/Sparring

PEPA

PEPA

15.30 - 16.30

18.00 - 19.00

19.00 - 20.00

Kickbox akademie

Kickbox

Kickbox

Začátečníci

Nácviky/Sparring

PEPA

PEPA

Děti 6-12 let

SOUKROMÉ TRÉNINKY

PEPA

Úterý

Středa

19.00 - 20.00

ULIČNÍK GYM

SOUKROMÉ TRÉNINKY

Děti 6-12 let

SOUKROMÉ TRÉNINKY

PEPA

Čtvrtek

ULIČNÍK GYM

Pátek

ULIČNÍK GYM

Sobota
Neděle

ZAVŘENO

* účast na hodině dle individuálního ceníku trenéra

Nabídka členství v Kickbox Klubu KOSAGYM
Ceník sportovních služeb pro veřejnost
A - Plné členství

B - Limitované členství

Roční členství zahrnuje

Roční členství zahrnuje

vstup na jakýkoliv vedený trénink, uvedený v rozvrhu tělocvičen KK KOSAGYM

1x týdně vstup na jakýkoliv vedený trénink, uvedený v rozvrhu tělocvičen KK KOSAGYM

zvýhodněný vstup na volné tréninky (60 Kč / vstup)*

zvýhodněný vstup na volné tréninky (60 Kč / vstup) v Horních Počernicích*

10% sleva na veškerý sortiment a služby prodávané na recepci v Horních Počernicích

1x tréninkové tričko KK KOSAGYM

1x soukromá hodina s trenérem KOSAGYMu zdarma

Cena

1x tréninkové tričko KK KOSAGYM

5.990,- Kč / rok / 52 vstupů

Cena

Podmínky

12.000,- Kč / rok / neomezeně

platnost 12 měsíců od data zakoupení

Podmínky

zkušební doba 1 měsíc s možností následného ukončení členství

platnost 12 měsíců od data nástupu

Slevy

zkušební doba 1 měsíc s možností následného ukončení členství

studentská sleva 15% (5.091,- Kč), platí pro studenty do 26 let**

Slevy

dětská sleva 20% (4.792,-Kč), platí pro děti do 15 let

studentská sleva 15% (10.200,- Kč), platí pro studenty do 26 let**

C - Základní členství

dětská sleva 20% (9.600,-Kč), platí pro děti do 15 let

Podmínky

D - Dětské členství

1.000,- Kč / rok dospělí

Členství na školní rok zahrnuje

platnost 12 měsíců od data zakoupení

2x týdně vstup na dětské tréninky, uvedené v rozvrhu tělocvičen KK KOSAGYM

zvýhodněný vstup na volné tréninky (60 Kč / vstup) v Horních Počernicích*

1x tréninkové tričko KK KOSAGYM

Slouží pouze jako evidenční členství bez předplacených vstupů na veřejné tréninky

1x sportovní pas ČSK

Jednotlivé vstupy a vstupové permanentky

50% sleva na závodní tričko KK KOSAGYM

10-ti vstupová permanentka na veřejné tréninky (1.750,- Kč)***

Cena

jednorázový vstup na veřejný trénink (200,- Kč)

7.690,- Kč / školní rok

Dětská sleva 20% do 15 let / Studentská sleva 10% do 26 let**

Podmínky

jednorázový vstup na volný trénink (120 Kč / 60 min.) v Horních Počernicích*

členství je určené pouze pro děti do 15 let

* možnost individuálního tréninku v tělocvičně.

možnost platby poměrné části členství při nástupu během školního roku

** nutno doložit doklad o studiu

platnost od data zakoupení do konce školního roku

*** platnost permanentky je 3 měsíce od vystavení.

500,- Kč / rok děti do 18 let

zkušební doba 1 měsíc s možností následného ukončení členství

E-mail: info@kosagym.cz

Slevy

Telefon: +420 721 842 585

rodinná sleva 10% (6.921,- Kč) členství dvou a více rodinných příslušníků

Web: www.kosagym.cz

