C E N N I K
TANIEC DLA DZIECI
(nie dotyczy tańca towarzyskiego i pole dance)



Zajęcia jednorazowe

35 zł/1 godzina

Karnety miesięczne



Karnet dla grup:
Przedszkolaki, Balet, Małe Cheerleaderki, Ladies Dance,
Modern Jazz Dorośli, High Heels, Commercial

105 zł
(26,25 zł za 1 zajęcia w karnecie)



Karnet dla grup
Videoclip Dance

150 zł
(25 zł za 1 godzinę w karnecie)



Karnet dla grup:
Modern Jazz 5-7 i 8-11, Modern Jazz Średniozaaw. Open ,
Jazz Move, The Flow Kids, Jazz Dance 5-7 i 8-11,
Disco Dance 5-7 i 8-11, The Hunters Kids 1,The Hunters Kids 2

180 zł
(22,5 zł za 1 godzinę w karnecie)



Karnet dla grup:
230 zł
Grupy: Jazz Dance Zaawansowane 7-11 lat , Jazz Dance Średnioz.13+, (19,16 zł za 1 godzinę w karnecie)
Impuls Junior, Impuls Senior, Impuls Kids, The Flow Junior,
The Hunters Junior, The Hunters Senior

Zajęcia indywidualne z instruktorem

120 zł/1 godzina

Karnety Open Puls
(karnet miesięczny bez limitu godzin i bez wyliczania godzin zajęć na + czy – )

Karnet Open Taniec

340 zł na wszystkie zajęcia taneczne

Karnet Open Taniec + Akrobatyka

400 zł na wszystkie zajęcia taneczne i jedną
akrobatykę sportową lub akrobatykę
powietrzną (do wyrobu jedna akrobatyka)

Karnet Full Pass

450 zł na wszystkie zajęcia taneczne, akrobatykę
sportową i akrobatykę powietrzną

Uwagi:
1. Opłaty miesięczne sa stałe.
2. W przypadku rodzeństwa zniżka wynosi 10% dla każdego dziecka.
3. 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.
4. Karnety można wykupić jedynie do 10-tego dnia bieżącego miesiąca po tym terminie należy uiścić opłatę za pojedyncze wejścia.
5. Nie ma możliwości zwrotów karnetów za pojedyncze nieobecności. Istnieje możliwość odrobienia zajęć.
6. W przypadku nieobecności dłużej niż 2 tygodnie spowodowanej chorobą, można wnioskować o zwrot płatności. Należy wysłać zwolnienie
lekarskie na adres: manager.puls.wloclawek@gmail.com
Cennik z dnia 01.09.2022
ważny do 31.08.2023

C E N N I K
AKROBATYKA SPORTOWA

 Zajęcia jednorazowe

50 zł/ 1 godzina

Karnety miesięczne
 Karnet na 4 godziny w miesiącu
 Karnet na 5 godzin w miesiącu
 Karnet na 6 godzin w miesiącu
 Karnet na 8 godzin w miesiącu

170 zł (42,5 zł za 1 godz w karnecie)
210 zł (42 zł za 1 godz w karnecie)
230 zł (38,33 zł za 1 godz w karnecie)
280 zł (35 zł za 1 godz w karnecie)

Karnety miesięczne dla tancerzy
 Karnet na 4 godziny w miesiącu
 Karnet na 5 godzin w miesiącu
 Karnet na 6 godzin w miesiącu

130 zł (32,5 zł za 1 godz w karnecie)
150 zł (30 zł za 1 godz w karnecie)
165 zł (27,5 zł za 1 godz w karnecie)

Lekcja indywidualna z instruktorem

170 zł/1 godzina,

AKROBATYKA POWIETRZNA
 Zajęcia jednorazowe
 Karnet na 4 godziny w miesiącu

55 zł/ 1 godzina,
180 zł (45 zł za 1 godzinę w karnecie)

POLE DANCE
 Zajęcia jednorazowe
 Karnet na 4 godziny w miesiącu

60 zł/1 godzina
200 zł (50 zł za 1 godzinę zajęć
w karnecie)

TANIEC TOWARZYSKI GRUPOWY


Zajęcia jednorazowe

60 zł od pary/1 godzina



Karnet na 4 godziny w miesiącu

200 zł (50 zł za parę za 1 godz.
zajęć w karnecie),



Zajęcia indywidualne z instruktorem

120 zł od pary/ 1 godzina

Uwagi:
1. Opłaty miesięczne na akrobatykę sportową i powietrzną wyliczane są według zajęć w danym miesiącu. W miesiącu mogą być 3,4 lub 5
zajęć.
2. W przypadku rodzeństwa zniżka wynosi 10% dla każdego dziecka.
3. 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.
4. Karnety można wykupić jedynie do 10-tego dnia bieżącego miesiąca po tym terminie należy uiścić opłatę za pojedyncze wejścia.
5. Nie ma możliwości zwrotów karnetów za pojedyncze nieobecności. Istnieje możliwość odrobienia zajęć.
6. W przypadku nieobecności dłużej niż 2 tygodnie spowodowanej chorobą, można wnioskować o zwrot płatności. Należy wysłać zwolnienie
lekarskie na adres: manager.puls.wloclawek@gmail.com

Cennik z dnia 01.09.2022
ważny do 31.08.2023

CENNIK FITNESS





Jednorazowe wejście
Karnet na 8 wejść
Karnet na 12 wejść
Karnet Open

20 zł
100 zł
130 zł
150 zł

Dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia taneczne lub akrobatykę
do CTiS PULS:





Jednorazowe wejście
Karnet na 8 wejść
Karnet na 12 wejść
Karnet Open

20 zł
90 zł
117 zł
135 zł

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

akrobatyczne do CTiS 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 01.09.2022
ważny do 31.08.2023

