FitKids z.s.
FitKids, zapsaný spolek se sídlem
Spojovací 3316/4, 466 02 Jablonec nad Nisou
zapsaný v rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou L 9282
IČ 03528821

CENÍK CELOROČNÍHO KROUŽKU FITKIDS Z.S. PRO ROČNÍK 2017/2018
ZÁKLADNÍ CENÍK
Celková cena celoročního kroužku v rozsahu 166 hodin (v ročníku 2017/2018
jsou prodlouženy kroužkové víkendy vždy o 1 hodinu)

17.000 Kč

Platba ve čtyřech termínech v průběhu roku – každá platba ve výši

4.250 Kč

(1. platba do 7 dnů od podání přihlášky, 2. platba do 30.11.2017, 3. platba do 15.02.2018, 4. platba do 15.04.2018)

Cena za jeden měsíc v rozsahu 10 tréninků (schůzek kroužku) + kroužkové
víkendy, tj. celkem 20+12 hodin

2.500 Kč

2 tréninky v celkovém rozsahu 4 hodin

400 Kč

1 trénink v rozsahu 2 hodin

200 Kč

Sourozenecká sleva (při platbě ve čtyřech termínech uvedených výše) v celkové
výši za celoroční kroužek

-2.000 Kč

CENÍK ZKRÁCENÉHO ROZSAHU KROUŽKU
Cena kroužku pouze jeden den v týdnu + kroužkové víkendy,
tj. celkem 120 hodin

13.500 Kč

Platba ve čtyřech termínech v průběhu roku – každá platba ve výši

3.375 Kč

(1. platba do 7 dnů od podání přihlášky, 2. platba do 30.11.2017, 3. platba do 15.02.2018, 4. platba do 15.04.2018)

Sourozenecká sleva (při platbě ve čtyřech termínech uvedených výše) v celkové
výši za celoroční kroužek

-1.600 Kč

V ceně kroužku je zahrnuto: konání kroužku v pronajatých prostorách včetně případného
vstupného (tělocvična, bazén, lezecká stěna, sportovní areál), činnost instruktorů, pojištění, v
případě lyžařských víkendů teplý čaj v místě konání a doprava autobusem do místa konání
lyžařského výcviku z Liberce, Fügnerova ul. (kroužek Liberec) a zpět nebo od Obchodního centra
U Kapličky – klubovny FitKids (kroužek Jablonec nad Nisou) a zpět.
Platnost ceníku od 01.09.2017.
Ceník CK LBC/JBC 01/17
FitKids z.s. si vyhrazuje právo změny ceníku kdykoliv bez předchozího oznámení. Pro podané
přihlášky platí vždy ceník platný v den podání přihlášky.
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