
CENNIK ACRO PARKSikorki
BILETY JENDORAZOWE

BILETY RODZINNE

KARNETY WEJŚCIOWE

TRENING INDYWIDUALNY Z INSTRUKTOREM

KARTA KLUBOWA

happy hours* ulgowy normalny

ulgowy normalny

* od poniedziałku do piątku do godziny 15:00

** dopłata do biletu wstępu do strefy AcroPark przedłużająca czas
no limit lub wejście do innej strefy w Avatar Centrala Ruchu (np.
FunClimb, Wspinanie, Siłownia)

HONORUJEMY: MultiSport, Fit Profit, Medicover
PZU Sport (dopłata 10 zł/wejście bez limitu czasu)

Od poniedziałku do czwartku strefa AcroPark jest wyłączona z
użytku na wejścia indywidualne od godziny 16:00 do 20:00

Każdy karnet wejść indywidualnych ważny jest 30 dni od daty
zakupu i można go wykorzystac w obu naszych lokalizacjach: Sikorki
21A i Balicka 100

* ważny 30 dni od daty zakupu

*** karty sportowe umożliwiają wejście na 60 min., po tym czasie
obowiązuje dopłata lub konieczność ponownego odbicia karty

90 min 25 zł 30 zł 35 zł

dopłata ** 15 zł 15 zł 15 zł

karta sportowa*** 5 zł 5 zł 5 zł

AVATAR open 50 zł 50 zł

1 rodzic + 1 dziecko 90 min 50 zł

1 rodzic + 2 dzieci 90 min 80 zł

2 rodziców + 1 lub 2 dzieci 90 min 100 zł

dopłata/os 15 zł

karnety rodzinne każda kolejna osoba 10% taniej

4 wejścia 110 zł 130 zł

5 wejść 135 zł 160 zł

8 wejść 190 zł 230 zł

9 wejść 210 zł 255 zł

open 230 zł 265 zł

AVATAR open * 325 zł 325 zł

320 zł 410 zł

Bilet AVATAR OPEN upoważnia do korzystania indywidualnie ze
ścianki wspinaczkowej, siłowni oraz strefy AcroPark bądź z zajęć
fitness i/lub jogi bez limitu czasu

* karnet AVATAR OPEN upoważnia do korzystania indywidualnie ze
ścianki wspinaczkowej w obu lokalizacjach, siłowni oraz strefy
AcroPark bądź z zajęć fitness i/lub jogi bez limitu wejść (dot. Sikorki)

1h 2h          1h 2h
             z kartą sportową

pojedynczy trening 120 zł 200 zł 110 zł 180 zł

pakiet 5 treningów * 550 zł 900 zł 500 zł 850 zł

pakiet 10 treningów * 1 000 zł 1 700 zł 900 zł 1 600 zł

trening dla 2-óch osób 180 zł 260 zł

trening dla 3-ech osób 250 zł 330 zł

trening dla 4-ech osób

10zł
Dodatkowo w kilku sklepach sportowych w Krakowie możecie liczyć na zniżki jako
posiadacze w/w karty:
✔ w sklepie E-Pamir zniżka 20%
✔ w sklepie Polar Sport zniżka 15%
✔ w sklepie CRAG store zniżka 10%-15% (zniżka uzależniona jest od marki
poszczególnych produktów- na niektóre jest 10%, a na inne aż 15%).

Posiadacze naszych kart klubowych są obsługiwani
w pierwszej kolejności. Obsługa jest dużo bardziej sprawna i szybsza.
Dostęp do szatni również odbywa się przy pomocy okazania tej karty,
nie wymaga to już wtedy zostawiania niczego innego w zastaw za kluczyk do szatni.



CENNIK ACRO PARK 
Sikorki

SEKCJE- TRENINGI GRUPOWE

WPISOWE 50 zł/rok szkolny

Karnet
kwartalny
(3 m-ce) *

Karnet
z kartą

sportową

Karnet
miesięczny **

Karnet
z kartą sportową

12 wejść 540 zł 420 zł 4 x w miesiącu 200 zł 160 zł

24 wejścia 850 zł 610 zł 5 x w miesiącu 250 zł 200 zł

36 wejść 1 100 zł 740 zł 8 x w miesiącu 300 zł 220 zł

9 x w miesiącu 340 zł 250 zł

12 x w miesiącu 400 zł 280 zł

16 x w miesiącu 530 zł 370 zł

Pojedynczy trening 70 zł 60 zł

AcroGym składka 300 zł/mc (3. treningi w tygodniu)

* ważny w pełnych 3-ech miesiącach kalendarzowych

** ważny w danym miesiącu kalendarzowym, cena uzależniona jest od ilości treningów w miesiącu, zajęcia trwają 60 min

CENNIK OBOWIĄZUJE OD 1.01.2023

OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

SEKCJE TO ZAJĘCIA GRUPOWE Z DEDYKOWANYM INSTRUKOTREM

NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH:

✔ Niewykorzystane wejścia na sekcje nie przechodzą na kolejny miesiąc kalendarzowy (lub na okres dłuższy niż 3
miesiące kalendarzowe w przypadku karnetów kwartalnych).
✔ Możesz odrobić zajęcia w trwającym miesiącu kalendarzowym lub wykorzystać jako bilet wstępu do naszego obiektu
bez instruktora (w tym lub w kolejnym miesiącu kalendarzowym).
✔ Pamiętaj: NIE MA OPCJI ODRABIANIA ZAJĘĆ W KOLEJNYM MIESIĄCU.
✔ Nie trzeba zgłaszać nieobecności na zajęciach.
✔ Aby odrobić zajęcia (tylko z aktywnego karnetu = tylko z bieżącego miesiąca) zadzwoń do naszej recepcji tel. 733 434
332 i dowiedz się czy są miejsca w wybranym przez Ciebie innym terminie zajęć (koniecznie sprawdź w grafiku terminy
zajęć), zapytaj również jaki jest poziom zaawansowania wybranej grupy.
✔ Jeśli skonsultowałeś termin dodatkowych zajęć  z Trenerem to nie musisz już potwierdzać w recepcji tego faktu.
✔ Jeśli nieobecność wypada na ostatnie zajęcia w miesiącu to niestety ale przepadną one, bez opcji ich odrobienia.
Zostaje tylko wejście indywidualne do naszych obiektów w kolejnym miesiącu- bez trenera.
✔ Deklaracja opłacania pojedynczych zajęć nie gwarantuje miejsca w grupie. Jedynie wykupienie karnetu na okres
minimum 1. miesiąca daje taką gwarancję (zapewnia również lepsze warunki finansowe, ale łączy się z ryzykiem
przepadnięcia niewykorzystanych zajęć).

✔  Karnety na sekcje kupowane są na dany MIESIĄC KALENDARZOWY lub KWARTALNIE (tj. na 3 miesiące).
✔ Osoby mające ciągłość opłaconych karnetów mają rezerwacje miejsca w kolejnym miesiącu kalendarzowym przez
okres 7 dni. Jeśli nie wykupisz karnetu najpóźniej w pierwszym tygodniu miesiąca miejsce przepada- nie ma możliwości
telefonicznej rezerwacji miejsca w grupie po upływie pierwszego tygodnia.
✔  Jedynie opłacenie zajęć gwarantuje miejsce w grupie.
✔  Wpisowe 50zł do strefy AcroPark obowiązuje na cały rok szkolny.  Nie jest płatne co miesiąc.
✔  Na drugi karnet dla członka rodziny przysługuje zniżka -10%, na kolejny -13%, na karnet dla kolejnej osoby -16% i tak
dalej i tak dalej… (zniżki są liczone wg wartości karnetów: największa zniżka na najtańszy karnet). Karnety ze zniżką
rodzinną można zakupić jedynie bezpośredni w naszych obiektach. Nie ma takiej opcji przy zakupach online.


