Jaworzno, ul.Darwina 17 (wjazd od ul.Martyniaków)
tel. Piotr +48600935628
Rezerwacja kortu i pytania: tel. Marcin +48507588974
e-mail: kontakt@tenisland.pl

Cennik wynajmu kortów:
Dorośli
Dzieci i młodzież (do 18 roku życia)

16,00 zł
10,00 zł

Karnety 10+1 gratis

Abonament rezerwacja stała 1h w tygodniu

Abonament rezerwacja stała 2h w tygodniu
Oświetlenie
Wypożyczenie maszyny Lobster Elite II

Cena PLN brutto za 1 godzinę
Cena PLN brutto za 1 godzinę

150,00 zł

Płatne z góry.
Cena obejmuje 11 godzin do wykorzystania w danym miesiącu.

290,00 zł

Cena obejmuje rezerwację 1 stałej godziny tygodniowo dostępnej w
całym sezonie.
Płatne z góry za cały sezon. Nie uwzględnia opłaty za oświetlenie.
Dokonywanie rezerawcji stałej zgodnie z regulaminem kortów.

515,00 zł

Cena obejmuje rezerwację 2 stałych godzin tygodniowo dostępnych w
całym sezonie.
Płatne z góry za cały sezon. Nie uwzględnia opłaty za oświetlenie.
Dokonywanie rezerawcji stałej zgodnie zregulaminem kortów.

+ 10,00 zł do ceny 1 godziny kortu
30,00 zł Cena PLN brutto za 1 godzinę wypożyczenia

Cennik obowiązuje w sezonie kwiecień 2013 - październik 2013
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Szkoła tenisa - zajęcia grupowe - cennik:
Dzieci
opłaty miesięczne
240,00
200,00

Grupa 2-osobowa
Grupa od 3 do 6 osób

(średni koszt 1h)
30,00
25,00

Dorośli
opłaty miesięczne
280,00
240,00

(średni koszt 1h)
35,00
30,00

Opłata miesięczna obejmuje 8 godzin zajęć na kortach lub salach gimnastycznych
1 godzina zajęć = 55 minut ćwiczeń + 5 minut przygotowanie lekcji dla kolejnych uczestników

Szkoła tenisa - zajęcia indywidualne - cennik:
Dzieci
Regularne lekcje indywidualne
Jednorazowa indywidualna lekcja tenisa (1h)

55,00 zł
60,00 zł

Dorośli
65,00
70,00

Cena za 1h/osobę
Cena za 1h/osobę

Podane ceny dotyczą 1 godziny zajęć (55 minut ćwiczeń + 5 minut przygotowanie lekcji dla kolejnych uczestników)
W przypadku złych warunków pogodowych zajęcia będą przeprowadzone w miarę możliwości na sali gimnastycznej.
Cennik obowiązuje w sezonie kwiecień 2013 - październik 2013
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego

