
Orionka 1x týdně

Orionka 1x týdně

Orionka 1x týdně

Orionka/Nádraží 1x týdně

Orionka 2x týdně

Orionka 2x týdně

Orionka 3x týdně

Orionka 3x týdně

Orionka 4x týdně

SLEVY:

 

 

 

DŮLEŽITÉ:

 Přhláška je platná vždy celý školní rok

 Platba je pololetní (září-leden, únor-červen)

 Kurzovné se poměrnou částí vrací pouze v případě dlouhodobé nemoci po předložení potvrzení od lékaře

 

 

STORNO PODMÍNKY v případě uzavření sportovišť z důvodu protiepidemiologického nařízení:

Nádraží 1x týdněTrampolíny pro nejmenší 2.000 Kč

6.400 Kč

6.900 Kč

8.000 Kč

CENÍK - tréninky  TRAMPOLÍNY pro nejmenší 2020/21
Kurzovné se platí převodem na účet číslo: 107-6176 080 267/0100  Platbu je možné provést i hotově na recepci.            

VS je uveden na přihlášce. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Ceník: cena/pololetí:

2.500 Kč

2.500 Kč

2.500 Kč

2.500 Kč

4.800 Kč

4.800 Kč

V případě návštěvy kroužků vícekrát týdně, se platí každý další kroužek 2.000 Kč. (sportovní kroužek, atletika, 

parkour) NETÝKÁ SE ZÁVODNÍCH DRUŽSTEV.

Každý kdo uhradí kurzovné v termínu uvedeném na webových stránkách, získává 100 Kč slevový kupon na 

návštěvu TC Orionka nebo TH Nádraží. Kupony si budou děti moci vyzvednout na recepcích obou hal po 15.9.2020

Na každý kurz je nutné se nejprve přihlásit on-line. Platbu provádějte až po prvním tréninku. V případě, že se dítě rozhodne 

dále nepokračovat, je nutné PÍSEMNĚ dítě odhlásit na email: kamilabrucklerova@gmail.com.

Absenci je NUTNÉ omlouvat na email: kamilabrucklerova@gmail.com nebo sms na tel. 608 723 878                                            

(ZÁVODNÍ DRUŽSTVA SE  OMLOUVAJÍ U SVÉHO TRENÉRA)

V případě uzavření sportovišť z výše uvedených důvodů bude vráceno max. 50 % výše poměrné částky neuskutečněných 

tréninků. Vedení oddílu se bude vždy snažit řešit situaci v rámci možností nabídkou náhradních  tréninků o prázdninách či 

svátcích. (případně jinou možností - venkovní sportoviště apod.)

ZD 3

ZD 2

ZD 1

Závodní družstva:

Gymnastická přípravka

Atletika pro děti 

Parkour

Sportovní kroužek

ZD nováčci

ZD 4

CENÍK - tréninky  TRAMPOLÍNY LIBEREC 2020/21

Kurzovné se platí převodem na účet oddílu po on-line přihlášení. Na přihlášce je uvedený VS, do zprávy pro příjemce 

uveďte jméno dítěte.                                                                                                                                                                             

Číslo účtu oddílu Trampolíny Liberec: 43 - 872 681 0287 / 0100.                                                                                              

Platbu je možné provést i hotově na recepci.

Ceník: cena/pololetí:


