C E N N I K

TANIEC DLA DZIECI
(nie dotyczy tańca dla kobiet i tańca towarzyskiego)


Zajęcia jednorazowe

25 zł/ 1 godzina

Karnety miesięczne






Karnet na 4 godziny w miesiącu
(20 zł za 1 zajęcia w karnecie)
Karnet na 6 godzin w miesiącu
(20 zł za 1 godzinę w karnecie)
Karnet na 8 godzin w miesiącu
(18,75 zł za 1 godzinę w karnecie)
Karnet na 12 godzin w miesiącu
(15,00 zł za 1 godzinę w karnecie)
Karnet na 16 godzin w miesiącu
(13,75 zł za 1 godzinę w karnecie)

Zajęcia indywidualne z instruktorem

Karnet Open Puls

80 zł
120 zł
150 zł
180 zł
220 zł

100 zł/1 godzina

300 zł na zajęcia taneczne i akrobatyczne

(karnet miesięczny bez limitu godzin i bez wyliczania godzin zajęć na + czy -)

Uwagi:
1. Opłaty miesięczne będą naliczane zgodnie z ilością zajęć, które się odbyły w miesiącu (na + lub -).
2. W przypadku rodzeństwa zniżka wynosi 10% dla każdego dziecka.
4. Należność za lekcje należy regulować w recepcji PULS do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. W
przypadku nie uiszczenia opłaty w wyżej wymienionym terminie członek zespołu nie może uczestniczyć w
zajęciach.
5. Karnety można wykupić jedynie do 10-tego dnia bieżącego miesiąca po tym terminie należy uiścić opłatę za
pojedyncze wejścia.
Cennik z dnia 01.09.2020
ważny do 31.08.2021

C E N N I K

AKROBATYKA
 Zajęcia jednorazowe

40 zł/ 1 godzina

Karnety miesięczne
 Karnet na 4 godziny w miesiącu
 Karnet na 8 godzin w miesiącu

140 zł (35 zł za 1 godzinę w karnecie)
240 zł (30 zł za 1 godzinę w karnecie)

Karnety miesięczne dla tancerzy
 Karnet na 4 godziny w miesiącu

100 zł (25 zł za 1 godzinę w karnecie)

Lekcja indywidualna z instruktorem

160 zł/ 1 godzina

Karnet Open Puls

300 zł na zajęcia taneczne i akrobatyczne

(karnet miesięczny bez limitu godzin i bez wyliczania godzin zajęć na + czy -)

Uwagi:
1. Opłaty miesięczne będą naliczane zgodnie z ilością zajęć, które się odbyły w miesiącu (na + lub -).
2. W przypadku rodzeństwa zniżka wynosi 10% dla każdego dziecka.
4. Należność za lekcje należy regulować w recepcji PULS do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc
bieżący. W przypadku nie uiszczenia opłaty w wyżej wymienionym terminie członek zespołu nie może
uczestniczyć w zajęciach.
5. Karnety można wykupić jedynie do 10-tego dnia bieżącego miesiąca po tym terminie należy uiścić
opłatę za pojedyncze wejścia.
Cennik z dnia 01.09.2020
ważny do 31.08.2021

C E N N I K

TANIEC DLA DOROSŁYCH
TANIEC DLA KOBIET
(Ladies dance, Taniec orientalny)



Zajęcia jednorazowe



Karnet na 4 godziny w miesiącu 80 zł
(20,00 zł za 1 godzinę zajęć w karnecie)

25 zł/ 1 godzina

TANIEC TOWARZYSKI GRUPOWY



Zajęcia jednorazowe



Karnet na 4 godziny w miesiącu 160 zł
(40 zł za parę za 1 godzinę zajęć w karnecie)



Zajęcia indywidualne
z instruktorem

50 zł od pary/ 1 godzina

100 zł od pary/ 1 godzina

Uwagi:
1. Opłaty miesięczne będą naliczane zgodnie z ilością zajęć, które się odbyły w miesiącu (na + lub -).
2. Należność za lekcje należy regulować w recepcji PULS do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. W
przypadku nie uiszczenia opłaty w wyżej wymienionym terminie członek zespołu nie może uczestniczyć w
zajęciach.
3. Karnety można wykupić jedynie do 10-tego dnia bieżącego miesiąca po tym terminie należy uiścić opłatę za
pojedyncze wejścia.
Cennik z dnia 01.09.2020
ważny do 31.08.2021

C E N N I K FITNESS
 Jednorazowe wejście
 Karnet na 8 wejść
 Karnet Open

15 zł
89 zł
129 zł

Dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia taneczne lub akrobatykę do
CTiF PULS:
 Jednorazowe wejście
 Karnet na 8 wejść
 Karnet Open

15 zł
79 zł
109 zł

Uwagi:
1. Karnety rodzinne dotyczą rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia taneczne i/lub akrobatyczne do

CTiF PULS.
2. Karnet należy wykupić przed zajęciami.
3. Karnet ważny jest miesiąc od dnia zakupu.
4. Przy zakupie karnetu rodzinnego zniżka dotyczy tylko zajęć fitness.
Cennik z dnia 01.09.2020
ważny do 31.08.2021

