
Recepce fitness - ceník platný od 10.6.2019

SPORTSTARR a.s. ( sportovní areál Kotlina) 
U Stadionu 3570 Havlíčkův Brod

tel:569 424 646 www.kotlina.cz
 Fb: Kotlina- Sportstarr

Přijímáme Kotlina kupóny                   
a je možné platit kartou                    

Nabídka aktivit:  Klient bez registrace  Klient s registrací a čipem
Fitness vstup 60,00 Kč 50,00 Kč hrazeno z nabitého kreditu Klient s registrací si nabije svůj zákaznický
Fitness vstup- student 45,00 Kč 40,00 Kč hrazeno z nabitého kreditu účet libovolnou částkou ( nad 500Kč).
Fitness -časové permanentky: Z tohoto účtu poté hradí bezhotovostně
Měsíční 530,00 Kč platnost 1 měsíc služby za výhodnější ceny, nebo nákup zboží.
Měsíční- student 400,00 Kč platnost 1 měsíc Klient může mít současně nabitý kredit
Čtvrtletní platnost 3 měsíce i časovou permanentku.
Pololetní platnost 6 měsíců Ke každému klientskému účtu je nutné zakoupit
Roční platnost 12 měsíců čip, který slouží k identifikaci.

Při vstupu je nutné vždy přiložit čip ke čtečce,
Indoor cycling – vstup 100,00 Kč 80,00 Kč hrazeno z nabitého kreditu aby obsluha mohla odebrat příslušný kredit,
Indoor cycling – vstup senior/ student 75,00 Kč 65,00 Kč hrazeno z nabitého kreditu zkontrolovat platnost časové permanentky
Indoor cycling – vstup dopolední lekce 65,00 Kč 65,00 Kč hrazeno z nabitého kreditu nebo odebrat minuty za opalování

z permanentky.
Zumba, Kruh.trénink, Bodystyling- vstup 65,00 Kč 55,00 Kč hrazeno z nabitého kreditu

Nabití kreditu je možné:
Solárium- 1 minuta 12,00 Kč 12,00 Kč hrazeno z nabitého kreditu - pouze registrovanému klientovi s čipem
100 minut – permanentka platnost 1 rok - minimální částkou 500Kč

- hotově, kartou nebo Kotlina kupóny
Squash: 1hodina- 1kurt
  9:00 – 12:00 pondělí - pátek 120,00 Kč 100,00 Kč hrazeno z nabitého kreditu Z kreditu je možné hradit bezhotovostně 
  9:00 – 12:00 sobota, neděle, svátky 160,00 Kč 140,00 Kč hrazeno z nabitého kreditu
12:00 – 15:00 pondělí – neděle 140,00 Kč 120,00 Kč hrazeno z nabitého kreditu čipu, ale i druhé osobě, pokud přijdou
15:00 – 17:00 pondělí – neděle 180,00 Kč 160,00 Kč hrazeno z nabitého kreditu společně. Jinak je  čip nepřenosný!
17:00 – 21:00 pondělí – neděle 220,00 Kč 180,00 Kč hrazeno z nabitého kreditu

Půjčovné: klientům mladším 26ti let po předložení 
Raketa na squash 35,00 Kč 35,00 Kč hrazeno z nabitého kreditu studentského průkazu.
Míček na squash 12,00 Kč 12,00 Kč hrazeno z nabitého kreditu
Ručník 20,00 Kč 20,00 Kč hrazeno z nabitého kreditu starším 50ti let po předložení občanského

průkazu.

 Cena čipu je 50Kč. Čip je nevratný.

1 290,00 Kč
2 150,00 Kč
3 500,00 Kč

1 000,00 Kč

všechny aktivity i zboží a to nejen majiteli

Studentská sleva bude uznána pouze 

Seniorská sleva bude uznána pouze klientům
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