
 
 

 

CENNIK 
 

 

PAKIETY PROMOCYJNE!!! 

Niewykorzystane wejścia z karnetów i pakietów nie przechodzą na kolejny miesiąc! 

ZAJĘCIA TANECZNE, AKROBATYCZNE I SZTUKI WALKI 
Dzieci i Młodzież 

Liczba zajęć w tygodniu Cena za Miesiąc przy umowie Cena za Miesiąc bez umowy 

1x 45 min 80 zł 90 zł 

1x 60 min 110 zł 130 zł 

2x 60 min 200 zł 240 zł 

3x 60 min 270 zł 330 zł 

1x 75 min 140 zł 160 zł 

2x 75 min 250 zł 290 zł 

Wejście jednorazowe 35 zł 

ZAJĘCIA FITNESS 
Dorośli 

Karnet Cena za Miesiąc bez umowy 

Fitness 5 wejść 69 zł 

Fitness 8 wejść 99 zł 

Wejście jednorazowe 20 zł 

ZAJĘCIA DANCE/JOGA/SZTUKI WALKI 
Dorośli 

Karnet Cena za Miesiąc bez umowy 

Karnet 4 wejścia 99 zł 

Wejście jednorazowe 35 zł 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 
Pakiet Cena 

1 zajęcia 60 min 130 zł 

5 zajęć po 60 min 550 zł 

10 zajęć po 60 min 1000 zł 

WYNAJEM SAL 
Wynajem sali Cena 

Sala ZIELONA na wyłączność 45 zł / 60 minut 
Sala ŻÓŁTA na wyłączność 65 zł / 60 minut 

Sala CZERWONA na wyłączność 100 zł / 60 minut 
Trening dodatkowy z trenerem 

Vidius 
25 zł / osoba / 60 minut 

Członkostwo Vidius Rabat -15% na wynajem sal 

Pakiet Zajęcia Cena za Miesiąc 

PAKIET DANCE 
Z tym pakietem można oprócz z zajęć Fitness, dodatkowo 

skorzystać z 4 lekcji tańca w miesiącu. 
+79 zł do wybranego 

karnetu Fitness 

PAKIET JOGA 
Z tym pakietem można oprócz z zajęć Fitness, dodatkowo 

skorzystać z 4 lekcji jogi w miesiącu. 
+79 zł do wybranego 

karnetu Fitness 

PAKIET SZTUKI WALKI 
Z tym pakietem można oprócz z zajęć Fitness, dodatkowo 

skorzystać z 4 lekcji sztuk walki w miesiącu. 
+79 zł do wybranego 

karnetu Fitness 

PAKIET OPEN 
Z tym pakietem można korzystać ze wszystkich zajęć 

Fitness oraz tańca, jogi i sztuk walki w miesiącu. 
279 zł 



 
 

 

OPŁATY 

• Jednorazowa opłata członkowska (wpisowa) → 59 zł → przy podpisywaniu umowy; 

• Jednorazowa opłata za kartę członkowską → 10 zł → przy miesiącu bez umowy i karnetach 

Fitness/Dance/Joga/Sztuki Walki (posiadanie samej karty, bez opłaty członkowskiej nie 

upoważnia do korzystania ze zniżek dla Vidiusowiczów). 

 

Kwota 10 zł za kartę członkowską zostanie wliczona w cenę opłaty członkowskiej (59 zł) w sytuacji, gdy Klient 

zdecyduje się w późniejszym czasie na wykupienie członkostwa. 

 

RABATY 

❖ RABAT RODZINNY: 

▪ -10% dla każdego członka rodziny przy umowie na zajęcia 1x w tygodniu; 

▪ -15% dla każdego członka rodziny przy umowie na zajęcia 2x w tygodniu; 

▪ -18% dla każdego członka rodziny przy umowie na zajęcia 3x w tygodniu. 

JEŚLI KTÓRYŚ Z CZŁONKÓW RODZINY WYKUPIŁ U NAS NP. 2 UMOWY, WTEDY RABAT RODZINNY OTRZYMUJE 

WYŁĄCZNIE NA TAŃSZĄ Z UMÓW. 

❖ RABAT ZA PODPISANIE KOLEJNEJ UMOWY: 

▪ -10% na drugą, tańszą umowę, lub -15% na trzecią, tańszą umowę. 

 

❖ RABAT URODZINOWY: 

▪ -10% na jeden miesiąc (urodzinowy) oraz na asortyment Vidius – pod warunkiem 

zgłoszenia chęci skorzystania z rabatu najpóźniej miesiąc przed urodzinami. 

 

Promocje nie łączą się ze sobą. W przypadku, kiedy mogłyby zostać przyznane więcej niż 

jedna zniżka, zostaje przyznana ta, która jest najbardziej korzystna dla Klienta.  

W wyjątkowych sytuacjach może zostać uznana zniżka -20% na drugą, tańszą umowę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MULTISPORT I FIT PROFIT 

 

 

 

Szczegółowych informacji udzieli Recepcja Szkoły:  

728-948-391 

recepcja@vidiusactive.pl 

 

 


