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2 Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu obiektu.
3 Karnet ważny jest od momentu zakupu do momentu upływu terminu ważności karnetu.

4

5

6
7 Opiekun osoby z niepełnosprawnością wymagającej opieki może wejść z tą osobą nieodpłatnie po okazaniu stosownego orzeczenia.
8 W celu zakupu biletu „Instruktor siłownia do 120 minut” niezbędne jest  uzyskaniu zgody Dyrektora CRS Bielany i podpisaniu umowy.

- 0.00

60.00

Karnet 8 wejść (siłownia, fitness, boks, spin bike) 8 90.00

0.00

4

Weteran lub weteran poszkodowany 

16.00

16.00

12.80

60.00

Opłata za zgubienie kluczyka do szafki lub numerka do szatni

Bilet instruktor siłownia do 120 minut

Trening personalny- siłownia - 60 minut 1

-

-

40.00

Karnet 4 wejścia (siłownia, fitness, boks, spin bike)

-

 - młodzież od 16 roku życia oraz studenci do ukończenia 26 roku życia,
 - emeryci, renciści,

Opiekun osoby z niepełnosprawnością (niećwiczący)

Bilet jednorazowy normalny Karta Warszawiaka - siłownia

1Bilet jednorazowy ulgowy Karta Warszawiaka - siłownia

1

Bilet jednorazowy ulgowy - siłownia 1

Cennik Siłowni
„Kompleks Sportowy – ul. Lindego 20”
Obowiązuje od dnia 14.02.2022 roku 

Cena brutto/złotych

20.00

Opis usługi Ilosć wejść

Bilet jednorazowy normalny - siłownia 1

bez ograniczeń 120.00

30.00

bez ograniczeń 96.00Karnet OPEN ulgowy ważny 30 dni od daty zakupu

do Zarządzenia Dyrektora 8/22

Karnet OPEN pozwala na nieograniczony dostęp do strefy siłowni, fitness, boks i spin bike w okresie 30 dni od daty zakupu.

Bilet Karta Warszawiaka przysługuje posiadaczom Karty Warszawiaka, Karty Warszawianki, Karty Młodego Warszawiaka, Karty Młodej 
Warszawianki  oraz Karty Dużej Rodziny.

Badanie składu ciała za pomocą analizatora 1 pomiar 30.00

Weteranom i weteranom poszkodowanym  przysługuje bezpłatne wejście na siłownię w godzinach pracy obiektu po okazaniu legitymacji weterana 
lub weterana poszkodowanego, która jest ważna wraz z dowodem tożsamości. 

Do zakupu i korzystania z karnetów w cenach ulgowych uprawnione są osoby za okazaniem aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżki:

- osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ulga przysługuje po okazaniu  stosownego orzeczenia, aktualnej legitymacji lub 
innego dokumentu uprawniającego do zniżki

Karnet  OPEN normalny ważny 30 dni od daty zakupu


