
CENNIK WSPINACZKA AVATAR 
Balicka

BILETY JENDORAZOWE

KARTY SPORTOWE

BILETY RODZINNE

KARNETY WEJŚCIOWE

SEKCJE- TRENINGI GRUPOWE

WYPOŻYCZALNIA

ulgowy normalny

ulgowy normalny

OPŁATA ZA TRENERA*

PON – PT do 15:00 i po 22:00 23 zł 28 zł

PON – PT po 15:00 i weekendy/święta 33 zł 38 zł

dopłata /karta sportowa** 15 zł 15 zł

1 rodzic + 1 dziecko 38 zł

1 rodzic + 2 dzieci 60 zł

2 rodziców + 1 lub 2 dzieci 76 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

1 x w tygodniu
(4 zajęcia w miesiącu)

100-200 zł

2 x w tygodniu
(8 zajęć w miesiącu)

120-250  zł

3 x w tygodniu
(12 zajęć w miesiącu)

200-350  zł

buty wspinaczkowe 15 zł

** umożliwiają wejście na 60 min. (nie zawiera oplaty za
instruktora) i korzystania ze ścianki wspinaczkowej bez
dodatkowych opłat, po tym czasie obowiązuje dopłata
lub konieczność ponownego odbicia karty sportowej

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

* opłata za zajęcia do indywidualnych ustaleń z
trenerem

HONORUJEMY: MultiSport, Fit Profit, Medicover

PZU Sport (dopłata 10 zł/wejście 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)

KOSZT ZAJĘĆ GRUPOWYCH = OPŁATA ZA TRENERA* + OPŁATA ZA WSTĘP **
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2** bilet wstępu / karnet wejściowy (osobno

płatny) lub użycie KARTY SPORTOWEJ


