CENIK 2020/21
plesna in baletna šola,
gimnastika, akrobatika,
acrobatic pole, obroči
1x tedensko

POPUST
za več članov
iz družine

ROJSTNODNEVNE ZABAVE
št. otrok

v Zaki (tematika +
v klubu bungee trampolin,
trampolini, fun shooter)
130 €
140 €
150 €
170 €

30 €

27 €

2x tedensko

55 €

50 €

3x tedensko

9-12 otrok
13-15 otrok
16-19 otrok

60 €

54 €

več kot 20

Vključeno: 2 animatorki, pizza, cedevita, rekviziti za
tematsko zabavo. Tematska vabila so na naši www strani
(link). Tortica in svečke niso vključene.
Fotografije prejmete preko wetransferja.

3-5 vaj mesečno
6-8 vaj mesečno
9-12 vaj mesečno

4x tedensko

70 €

63 €

neomejena

90 €

81 €

enkratni obisk

10 €

ni popustov

vpisnina

10 € plača se ob vpisu
za sezono 21/22

senior 8 vaj

37 (ni popustov)

senior 4 vaje

24 (nipopustov)

13-17 vaj mesečno
18 in več vaj mesečno

do 15 - 155 €
16 do 18 - 165 €

_______________________________________________________________________

NAJEM CELOTNEGA KLUBA v Radovljici
ZA LASTNO ZABAVO

60 € za 2 do 3 ure
90 € za 6 ur

Obisk čarovnika Tonija (40 min animacije) 100 eur

POPUST se obračuna samo na 1 karto (cenejšo). Če treninge obiskujejo trije člani, imajo vsi trije popust, četrti član ima
treninge brezplačno.
Letna članarina je razdeljena na mesečna vplačila, plačuje se v prvem tednu v mesecu za tekoči mesec (npr. 1.-10. okt. za
oktober). Septembra se zaradi dnevov odptih vrat plačilo izjemoma lahko zamakne. Vpisnina 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 članarine v celoti.
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.
V času morebitne popolne prepovedi aktivnosti zaradi korona virusa, vaj ni potrebno plačevati. Individualno karanteno je
potrebno dokazovati z uradno odredbo.

6.-10.9.2021

MOŽNOST PREIZKUSA VSEH PROGRAMOV

V terminu 6.-10.9.2021 imajo otroci možnost preizkusa vseh programov.
Plačate samo program na katerega se vpišete (v celoti za ves september).
Cenik velja od 1.9.2021
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

www.moj-klub.si

