
Żeby było łatwiej, wyjaśniamy: 

 

- Akrobatyka dla dzieci i młodzieży – OPIS GRUP 

 

Możliwość uczęszczania na zajęcia raz/dwa/trzy lub cztery razy w tygodniu. Zajęcia sobotnie są 

zajęciami dodatkowymi, utrwalającymi przerobiony już materiał.  

 

Przy wyborze 2 zajęć z akrobatyki w tygodniu proponujemy poniedziałek/środę oraz 

wtorek/czwartek.  

 

- Akrobatyka dla dorosłych – otwarta dla wszystkich poziomów (zastrzegamy, że zajęcia odbędą 

się wyłącznie, jeśli zbierze się wystarczająca ilość chętnych).  

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. 

 

- Akrobatyka powietrzna dla dzieci i młodzieży – grupa początkująca i zaawansowana. 

 

- Zajęcia z trampoliny – przyjęcie do grupy tylko po przejściu naboru. 

 

- Zajęcia cyrkowe dla dzieci i młodzieży. 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. 

 

- Godziny otwarte (bez nadzoru instruktora) – możliwość wykupienia wstępu na salę na jedną 

godzinę lub wykupienia karnetu miesięcznego, który pozwala na nieograniczony wstęp na salę w 

trakcie trwania godzin otwartych.  

 

- Trening indywidualny - w przypadku zainteresowania treningami indywidualnymi prosimy o 

kontakt mailowy lub telefoniczny. 

 

… chyba nie było tak trudno, jeżeli masz jakieś wątpliwości zadzwoń: +48 727 000 999 

 

Po pierwszej rejestracji na zajęcia otrzymacie maila z danymi do logowania do PANELU 

KLIENTA gdzie będziecie mieli podgląd na swoje zajęcia i płatności.  

 

Jak dokonać płatności? 

 

CENNIK 

Dokonujemy płatności za okres 4 tygodni z rzędu. 

 

Jeżeli chodzisz na zajęcia 1 w tygodniu płacisz za 4 godziny – wybierasz karnet 4x1h 

Jeżeli chodzisz na zajęcia 2 razy w tygodniu płacisz za 8 godzin – wybierasz karnet 8x1h 

Jeżeli chodzisz na zajęcia 3 razy w tygodniu płacisz za 12 godzin – wybierasz karnet 12x1h 

Jeżeli chodzisz na zajęcia 4 razy w tygodniu płacisz za 16 godzin – wybierasz karnet 16x1h 

 

Jeżeli chodzisz na zajęcia częściej niż 4 razy w tygodniu - płacisz stałą cenę 20zł za pojedyncze 

zajęcia.  

 

Karnety łączą się w przypadku zapisanego na zajęcia rodzeństwa: np. jeśli jedno dziecko chodzi na 

zajęcia 1 raz w tygodniu, a drugie 2 razy – wybierasz karnet „3x w tygodniu, 12x1h”, wspólny dla 

obu dzieci. 

 

Karnety nie łączą się w przypadku zajęć z trampoliny, która objęta jest ceną nieulegającą zniżkom. 
 

 

http://szkolaakrobatyki.pl/download/sa_opis_grup.pdf
http://szkolaakrobatyki.pl/panel-klienta/
http://szkolaakrobatyki.pl/panel-klienta/
http://szkolaakrobatyki.pl/plan-zajec-zapisy/


 

Termin ważności karnetu 

 

Każdy karnet ma swoją datę ważności. Przykładowo: karnet na 4 zajęcia będzie ważny przez 4 

kolejne tygodnie, nie dłużej. W przypadku, kiedy zajęcia przypadną w dzień ustawowo wolny od 

pracy, wejście będzie można oczywiście wykorzystać w kolejnym tygodniu zajęć.  

Przed upłynięciem ważności karnetu dostaniecie powiadomienie mailowe o obowiązku wykupienia 

kolejnego karnetu.  

 

Odrabianie zajęć 

 

Nie ma możliwości odrabiania zajęć. 

 

 

 
 

 


