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ZAJĘCIA GRUPOWE
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ZAJĘCIA GRUPOWE  

Wejścia pojedyncze 
 

Gimnastyka 
(czas trwania pojedynczych zajęć 1:00 h) 

pojedyncze wejście na zajęcia 60 zł 
  

  

    

Gimnastyka dla maluszków i małych dzieci do 3 r.ż. 
(dla niemowląt i małych dzieci z rodzicami / opiekunami, czas trwania 

pojedynczych zajęć 00:45 h) 

pojedyncze wejście na zajęcia 55 zł 
  

  

    

Wspinaczka, wypożyczenie sprzętu w cenie 
(czas trwania pojedynczych zajęć 1:15 h) 

pojedyncze wejście na zajęcia 65 zł 
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ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I W MAŁYCH 

GRUPACH Z INSTRUKTOREM  

Wejścia pojedyncze 

GIMNASTYKA 
 

Gimnastyka 1 h 
(po wcześniejszej rezerwacji, wejścia w czasie, gdy sala gimn.-wspin. nie jest zajęta na wyłączność,  

czas trwania pojedynczych zajęć 1:00 h) 

pojedyncze wejście na zajęcia cena 
 

1 OSOBA 135 zł 
 

grupa – 2 OSOBY 190 zł 
 

grupa – 3 OSOBY 255 zł 
 

grupa – 4 OSOBY 305 zł 
 

grupa – 5 OSÓB 345 zł 
 

   

Gimnastyka 0,5 h 
(po wcześniejszej rezerwacji, wejścia w czasie, gdy sala gimn.-wspin. nie jest zajęta na wyłączność,  

czas trwania pojedynczych zajęć 00:30 h) 

pojedyncze wejście na zajęcia cena 
 

1 OSOBA 80 zł 
 

grupa – 2 OSOBY 115 zł 
 

grupa – 3 OSOBY 150 zł 
 

grupa – 4 OSOBY 185 zł 
 

grupa – 5 OSÓB 205 zł 
 

   

Gimnastyka 45 min. 
(po wcześniejszej rezerwacji, wejścia w czasie, gdy sala gimn.-wspin. nie jest zajęta na wyłączność,  

czas trwania pojedynczych zajęć 00:45 h) 

pojedyncze wejście na zajęcia cena 
 

1 OSOBA 105 zł 
 

grupa – 2 OSOBY 155 zł 
 

grupa – 3 OSOBY 205 zł 
 

grupa – 4 OSOBY 245 zł 
 

grupa – 5 OSÓB 275 zł 
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Gimnastyka 1,5 h 
(po wcześniejszej rezerwacji, wejścia w czasie, gdy sala gimn.-wspin. nie jest zajęta na wyłączność,  

czas trwania pojedynczych zajęć 01:30 h) 

pojedyncze wejście na zajęcia cena 
 

1 OSOBA 185 zł 
 

grupa – 2 OSOBY 270 zł 
 

grupa – 3 OSOBY 355 zł 
 

grupa – 4 OSOBY 425 zł 
 

grupa – 5 OSÓB 480 zł 
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WSPINACZKA / KOMBINACJA MIESZANA 
 

Wspinaczka/Kombinacja mieszana (50% gimnastyki/50% wspinaczki) 1 h 

wypożyczenie sprzętu w cenie 
(po wcześniejszej rezerwacji, wejścia w czasie, gdy sala gimn.-wspin. nie jest zajęta na wyłączność,  

czas trwania pojedynczych zajęć 1:00 h) 

pojedyncze wejście na zajęcia cena 
 

1 OSOBA 145 zł 
 

grupa – 2 OSOBY 205 zł 
 

grupa – 3 OSOBY 280 zł 
 

grupa – 4 OSOBY 335 zł 
 

grupa – 5 OSÓB 385 zł 
 

   

Wspinaczka/Kombinacja mieszana (50% gimnastyki/50% wspinaczki) 0,5 h 

wypożyczenie sprzętu w cenie 
(po wcześniejszej rezerwacji, wejścia w czasie, gdy sala gimn.-wspin. nie jest zajęta na wyłączność,  

czas trwania pojedynczych zajęć 00:30 h) 

pojedyncze wejście na zajęcia cena 
 

1 OSOBA 90 zł 
 

grupa – 2 OSOBY 130 zł 
 

grupa – 3 OSOBY 175 zł 
 

grupa – 4 OSOBY 215 zł 
 

grupa – 5 OSÓB 245 zł 
 

   

Wspinaczka/Kombinacja mieszana (50% gimnastyki/50% wspinaczki) 45 m. 

wypożyczenie sprzętu w cenie 
(po wcześniejszej rezerwacji, wejścia w czasie, gdy sala gimn.-wspin. nie jest zajęta na wyłączność,  

czas trwania pojedynczych zajęć 00:45 h) 

pojedyncze wejście na zajęcia cena 
 

1 OSOBA 120 zł 
 

grupa – 2 OSOBY 170 zł 
 

grupa – 3 OSOBY 225 zł 
 

grupa – 4 OSOBY 275 zł 
 

grupa – 5 OSÓB 315 zł 
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Wspinaczka/Kombinacja mieszana (50% gimnastyki/50% wspinaczki) 1,5 h 

wypożyczenie sprzętu w cenie 
(po wcześniejszej rezerwacji, wejścia w czasie, gdy sala gimn.-wspin. nie jest zajęta na wyłączność,  

czas trwania pojedynczych zajęć 01:30 h) 

pojedyncze wejście na zajęcia cena 
 

1 OSOBA 200 zł 
 

grupa – 2 OSOBY 285 zł 
 

grupa – 3 OSOBY 380 zł 
 

grupa – 4 OSOBY 460 zł 
 

grupa – 5 OSÓB 520 zł 
 

   

Zjazd TYROLKĄ, wypożyczenie sprzętu w cenie 
(tylko z asekuracją instruktora, wejścia w czasie, gdy sala gimn.-wsp. nie jest zajęta na wyłączność) 

jeden zjazd cena 
 

w czasie treningu indywidualnego z instruktorem 10 zł 
 

jako osobna usługa 20 zł 
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WSPINACZKA SAMODZIELNA 
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WSPINACZKA SAMODZIELNA  

– WEJŚCIA INDYWIDUALNE JEDNORAZOWE 

Bez limitu czasu  
(wejścia w czasie, gdy sala gimn.-wspin. nie jest zajęta na wyłączność) 

godziny 

bilety 
dzieci 

do 7 roku życia 

ulgowe 
dzieci/młodzież szkolna, 

studenci, emeryci/renciści 
normalne 

pn – pt 
10.00-15.00 

13 zł 13 zł 20 zł 

pn – pt 
15.00-20-00 

20 zł 20 zł 29 zł 

sb – nd 26 zł 26 zł 39 zł 

 

Wejście na godzinę 
wejścia w czasie, gdy sala gimn.-wspin. nie jest zajęta na wyłączność) 

 

godziny 

bilety 
dzieci 

do 7 roku życia 

ulgowe 
dzieci/młodzież szkolna, 

studenci, emeryci/renciści 
normalne 

pn – pt 
10.00-15.00 

12 zł 12 zł 18 zł 

pn – pt 
15.00-20-00 

18 zł 18 zł 26 zł 

sb – nd 23 zł 23 zł 35 zł 

  

Wypożyczenie sprzętu 
 (kaucja 100 zł lub dokument) 

SPRZĘT CENA 

uprząż 12 zł 

buty 10 zł 

przyrząd asekuracyjno-zjazdowy 

(karabinek + kubek) 
8 zł 

woreczek na magnezję 6 zł 
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WSPINACZKA SAMODZIELNA  

– WEJŚCIA RODZINNE JEDNORAZOWE 

(WSZYSCY SIĘ WSPINAJĄ) 

bez limitu czasu  
(wypożyczenie uprzęży i przyrządu asekuracyjnego w cenie, buty – dodatkowo płatne / wejścia w czasie, 

gdy sala gimn.-wspin. nie jest zajęta na wyłączność) 

 

liczba opiekunów 

liczba dzieci 
pn – pt 

10.00-15.00 
pn – pt 

15.00-20-00 
sb- nd 

1/1 35 zł 50 zł 65 zł 

1/2 50 zł 80 zł 105 zł 

1/3 70 zł 105 zł 145 zł 

1/4 90 zł 135 zł 180 zł 

2/1 45 zł 70 zł 90 zł 

2/2 65 zł 100 zł 130 zł 

2/3 85 zł 125 zł 170 zł 

2/4 105 zł 155 zł 210 zł 

2/5 125 zł 185 zł 245 zł 

2/6 145 zł 215 zł 285 zł 

2/7 165 zł 245 zł 325 zł 

2/8 180 zł 275 zł 365 zł 
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KĄCIK ZABAW 
 

BrykAnka dwupoziomowa konstrukcja zabawowa 

z kulkami 
 

Dzień 

czas 
15 minut 0,5 godziny 1 godzina 

pn – pt 6 zł 10 zł 18 zł 

sb – nd 7 zł 12 zł 20 zł 
 

Kącik edukacyjno-rozwojowy 
Korzystanie bezpłatne 


