ceník
Skupinové kurzy pro děti
Konají se pravidělně 1x týdně. Školní rok je rozdělen do tří trimestrů (září - Vánoce, leden - Velikonoce,
Velikonoce - červen), počet lekcí v jednotlivých trimestrech je proměnlivý.
Do následujícího trimestru kurzu je možné přenést nejvýše 2 řádně omluvené lekce, viz storno podmínky níže.
délka lekce

trimestr (12 skupinových lekcí)
*

judo, atletika

55 min

3600,- Kč (12x 300Kč)

street dance

55 min

3600,- Kč (12x 300Kč)

plavání

45 min

5520,- Kč (12x 460Kč)

lezení na stěně

55 min

4680,- Kč (12x 390Kč)

sportovní gymnastika

55 min

5520,- Kč (12x 460Kč)

inline a lední bruslení

55 min

3600,- Kč (12x 300Kč)

Otevřené lekce pro děti
Jedná se o pravidelné lekce konané ve stejný den a čas, na stejném místě, do kterých je možné přihlásit se
jednorázově. Zaplatit si tedy můžete jednu lekci, nebo využít permanentku na 5 nebo 10 vstupů pro danou
aktivitu.

víkendová gymnastika
lezení rodičů s dětmi

délka lekce

jednotlivá otevřená skupinová
lekce

permanentka na 10
lekcí **

2,5 hod

850,- Kč

7000,- Kč

2 hod

400,- Kč za dítě, 700,- Kč za dítě s
rodičem

* počet lekcí v jednotlivých trimestrech je proměnlivý v závislosti na konkrétních termínech svátků. Uvádíme
příklad pro 12 lekcí trimestru.
** platnost permanentky na 10lekcí je 6měsíců, nejpozději však do konce sezóny (30.června)

www.sportacademy.cz

ceník
Individuální lekce pro děti a pro dospělé
Domluvte si svou individuální lekci v místě a v čase, který vám nejlépe vyhovuje.
délka lekce

1 osoba

2 osoby

3 osoby

30 min

700,- Kč

800,- Kč

1000,- Kč

45 min

1000,- Kč

1200,- Kč

1300,- Kč

60 min

1100,- Kč

1300,- Kč

1400,- Kč

Skupinové kurzy pro dospělé
Konají se pravidělně 1x týdně. Sezóna je rozdělena do tří trimestrů (září - Vánoce, leden - Velikonoce, Velikonoce
- červen), počet lekcí v jednotlivých trimestrech je proměnlivý.
Do dalšího trimestru kurzu je možné přenést nejvýše 2 řádně omluvené lekce, viz storno podmínky níže.
trimestr (12 skupinových lekcí) *
sportovní gymnastika

80 min

5520,- Kč (12x 460Kč)

funkční a zdravotní trénink

60 min

4800,- Kč (12x 400Kč)

plavecký trénink

60 min

5520,- Kč (12x 460Kč)

běžecký trénink

60 min

4200,- Kč (12x 350Kč)

outdoor trénink

60 min

4200,- Kč (12x 350Kč)

Flexi class pro dospělé

permanentka 5 lekcí **

permanentka 10 lekcí ***

plavání

60 min

2750,- Kč (5x 550Kč)

5000,- Kč (10x 500Kč)

sportovní gymnastika

80 min

2750,- Kč (5x 550Kč)

5000,- Kč (10x 500Kč)

* počet lekcí v jednotlivých trimestrech je proměnlivý v závislosti na konkrétních termínech svátků. Uvádíme
příklad pro 12 lekcí trimestru.
** platnost permanentky na 5 lekcí je 3 měsíců, nejpozději však do konce sezóny (30. června)
*** platnost permanentky na 5 lekcí je 6 měsíců, nejpozději však do konce sezóny (30. června)
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ceník
Lekce múžete zaplatit převodem nebo platební kartou na mobilním platebním terminálu.

Storno podmínky
Smluvenou lekci zrušte emailem storno24@sportacademy.cz nejpozději 24h před jejím začátkem. V jiném
případě bude lekce účtována v plné výši. Do dalšího trimestru kurzu je možné přenést nejvýše 2 řádně omluvené
lekce.
Organizace individuální lekce po domluvě.
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
Cena skupinového kurzu obsahuje vstup na sportoviště (např.bazénu či tělocvičny)/ rezervaci plavecké dráhy.
Cena individuální lekce neobsahuje vstup na sportoviště (např.bazénu či tělocvičny)/ rezervaci plavecké dráhy.
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