CENIK 2019/20

€

4 vadbe

28

25,20

8 vadb

42

37,80

12 vadb

52

46,80

neomejena

65

58,50

63,00 €

enkratni obisk
za člane

8

velja samo za cross
treninge in fitum

79,20 €

senior 8 obiskov

37

ni popustov

senior 4 obiski

24

ni popustov

letna članarina

10

plača se v začetku
septembra za sezono 18/19

-10%

1x tedensko vrtci

19 €

/

1x tedensko

29 €

26,10 €

2x tedensko

50 €

45,00 €

3x tedensko

60 €

54,00 €

4x tedensko

70 €

neomejena

88 €

več članov
iz družine

individualne ure za tekmovalce: trenerska ura po
dogovoru, najem dvorane 3 € za 1h, brezplačno v primeru
udeleževanja nastopov in klubovskih aktivnosti

letna članarina

-10%

fit um,
cross treningi,
senior

plesna in baletna šola,
gimnastika, akrobatika,
acrobatic pole, obroči,
karate
(pri plačilu letne karte)

Ljubljanska c. 13a, 4260 Bled, Kranjska cesta 11, Radovljica,
040 711 447, mojklubbled@gmail.com, www.moj-klub.si

10 € velja za 1 sezono,
plačilo v septembru,
(prejmete darilo)

Plačevanje enkratnih oz. posameznih obiskov
za otroke ni možno.

mladina +18,
študentje,
upokojenci,
več članov iz družine

Programi karate odrasli, plesne za pare in joga se plačujejo
direktno vaditeljem po njihovem ceniku.

Menjava ali izguba kartice 5 €

POPUST se obračuna samo na 1 karto (cenejšo).

Cenik velja od 1.9.2019
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

Če vadbe obiskujejo trije člani, imajo vsi trije popust, četrti član ima vaje brezplačno.
Vadnine se plačujejo v prvem tednu v mesecu za tekoči mesec (npr. 1.-10. okt. za oktober). Septembra se zaradi dnevov
odptih vrat plačilo izjemoma lahko zamakne. Letna članarina se plačuje ob začetku sezone za tekočo sezono.
IZPIS IZ PROGRAMA je možen do sredine meseca, za prihodnji mesec, pisno po mailu. V nasprotnem primeru si
pridržujemo pravico do zaračunavanja programa v celoti.
Program za odrasle lahko poljubno obiskujete, posamezen obisk se vam odšteje iz kartice, porabiti jih morate v mesecu
nakupa.
Prenos vrednosti karte v naslednji mesece zaradi bolezni je možen samo z zdravniškim dokazilom pri odsotnosti več kot
2 tedna. Zamujene treninge lahko nadomestite v naslednjih mesecih po dogovoru s trenerji brez prenosa vrednosti karte.

ROJSTNODNEVNE
ZABAVE
- cenik 2020
ROJSTNODNEVNE
ZABAVE
NAJEM KLUBA za lastno zabavo na Bledu ali v Radovljici
do 3 ure = 60 €

Vključeno: mize, stoli za odrasle in otroke, plezalna stena in ostali rekviziti,
igrače v igralnici... Tematska okrasitev prostora ni vključena. 60 eur se plača
ob rezervaciji.
Animacij v prisotnosti strašev ne izvajamo, za animacijo se lahko najame
čarovnika Tonija (45 min programa je 100 eur).

do 6 ur = 90 €

ANIMACIJE v klubu na Bledu ali v Radovljici za otroke +3.5 let
do 12 otrok
13-15 otrok
16-19 otrok

125 €
135 €
145 €

20+ otrok

155 €

Vključeno: 2 animatorki, pizza, cedevita, krožniki, pribor, okrasitev, rekviziti
za tematsko zabavo.
Tortica in svečke niso vključene.
Tematska vabila so na naši www strani (kliknite na zeleni kvadratek, lahko
spreminjate besedilo v wordu).
Fotografije prejmete na ključku, ki ga prinesete sami ali preko wetransferja.
Ob rezervaciji se plača avans 50 eur v gotovini na recepciji kluba, preostanek
na dan zabave. Znesek se obračuna na št. otrok, ki se zabave dejansko
udeležijo. Recepcija v Radovljici je odprta vsak tretji teden v mesecu, na
Bledu vsak popoldan.

Čarovniška zabava s Čarovnikom Tonijem 170 eur (do 20 otrok)

V Zaki (spomladi in jeseni): bungee trampolin, trampolini, fun shooter, zabavne igre.
Cenik bomo objavili spomladi 2020.

