
CENNIK - FITNESS obowiązujący od 1.03.2022 

  Usługa Opis usługi Czas usługi 
Status osób 

uprawnionych 
Cena usługi Uwagi 

1 Bilet – zajęcia fitness 
Wybrane zajęcia sportowo-
rekreacyjne na sali fitness 

pod opieką instruktora 

80 min  
(50 min zajęć + 30 

min czasu 
technicznego) 

Osoby powyżej 16 lat (osoby 
poniżej 16 roku życia wyłącznie 
pod opieką osoby pełnoletniej) 

25,00 zł   

Zajęcia odbywają się zgodnie 
z obowiązującym grafikiem;  

po przekroczeniu 80 min pobytu               
w strefie zostanie doliczone kolejne 

wejście w cenie 25,00 zł 

2 Karnet – zajęcia fitness 
Wybrane zajęcia sportowo-
rekreacyjne na sali fitness 

pod opieką instruktora 

4 x 80 min  
(4 zajęcia po 50 min  

+ 30 min czasu 
technicznego) 

Osoby powyżej 16 lat (osoby 
poniżej 16 roku życia wyłącznie 
pod opieką osoby pełnoletniej) 

80,00 zł 

Karnety ważne 30 
dni od daty zakupu 

Zajęcia odbywają się zgodnie 
z obowiązującym grafikiem;  

po przekroczeniu 80 min pobytu               
w strefie zostanie zdjęte kolejne wejście 

Open 150,00 zł Bez ograniczeń 

3 
Bilet – zajęcia AKTYWNY 

SENIOR 

Zajęcia na sali fitness 50 min 
zajęć + 30 min czasu 

technicznego 
80 min Osoby po 60 roku życia 9,00 zł   

Zajęcia odbywają się zgodnie 
z obowiązującym grafikiem 

4 
Karnet – zajęcia AKTYWNY 

SENIOR 

Zajęcia na sali fitness 10 zajęć 
po 50 min + 30 min czasu 

technicznego 
10 x 80 min Osoby po 60 roku życia 80,00 zł   

Zajęcia odbywają się zgodnie 
z obowiązującym grafikiem 

5 
Bilet – zajęcia indywidualne 

odnowa biologiczna 

Zajęcia indywidualne 
z instruktorem na sali fitness 

45 min + 30 min czasu 
technicznego 

75 min Bez ograniczeń 70,00 zł   

Zajęcia odbywają się po uzgodnieniu 
terminu z instruktorem;  

po przekroczeniu 75 min pobytu               
w strefie zostaną doliczone kolejne 

zajęcia w cenie 70,00 zł  

6 
Karnet – zajęcia indywidualne 

odnowa biologiczna 

Zajęcia indywidualne 
z instruktorem na sali fitness 
10 zajęć po 45 min + 30 min 

czasu technicznego 

10 x 75 min Bez ograniczeń 600,00 zł   

Zajęcia odbywają się po uzgodnieniu 
terminu z instruktorem;  

po przekroczeniu 75 min pobytu              
w strefie zostaną zdjęte kolejne zajęcia 

 

  

7 
Bezpłatny bilet  

Karta Weterana i Weteran 
poszkodowany 

Zajęcia na sali fitness OPEN 
Osoby posiadające legitymację 

Weterana lub Weterana 
poszkodowanego 

0,00 zł   Bez ograniczeń  

 


