
CENNIK LATO 2022

Korty tenisowe (odkryte, mączka) Cena Uwagi
Pn - Pt 07.00-15.00 40 zł    za 1h
Pn - Pt 15.00-22.00 50 zł    za 1h
Weekendy 50 zł    za 1h
Korty do padla (odkryte) Cena Uwagi
Pn - Nd 7.00 - 22.00 przy świetle dziennym (1) 60 zł    za 1h
(1) dopłata za sztuczne oświetlenie 10 zł /h

FILIA GRODZISK Korty tenisowe (hala, twarde) Cena Uwagi
Pn - Pt 08.00-15.00 50 zł    za 1h
Pn - Pt 15.00-22.00 60 zł    za 1h
Weekendy 60 zł    za 1h

KARNETY korty tenisowe (odkryte, mączka) Cena Uwagi
Karnet poranny 10h, 7.00 - 15.00 w dni robocze 370 zł ważny 2 miesiące (*)

Karnet open 10h (dowolna godzina) 460 zł ważny 2 miesiące (*)

Karnet poranny 10h, 8.00 - 15.00 w dni rob., FILIA GRODZISK (hala) 470 zł ważny 2 miesiące (*)

Karnet open 10h (dowolna godzina), FILIA GRODZISK (hala) 555 zł ważny 2 miesiące (*)

KARNETY korty do padla (odkryte) Cena Uwagi
Karnet open 10h (godzina dowolna) 555 zł ważny 2 miesiące (*)

(*) na wolne godziny, bez stałego terminu gry

SZKÓŁKI tenisowe Cena Uwagi
cena za 

1h
Tenisowe Przedszkole 4-6 lat (6-8 dzieci), opłata miesięczna 160 zł za 4h/mies. (2) 40 zł
TENIS-10 7-10 lat (4-5 dzieci) 180 zł za 4h/mies. (2) 45 zł
Młodzież / dorośli (4 osoby) 180 zł za 4h/mies. (2) 45 zł
Młodzież / dorośli (3 osoby) 240 zł za 4h/mies. (2) 60 zł
Młodzież / dorośli (2 osoby) 330 zł za 4h/mies. (2) 83 zł
TRENING TENISOWY INDYWIDUALNY (Dzieci/Młodzież/Dorośli)
Trener 100 zł za 1h (3)

Trener wyczynowy 120 zł za 1h (3)

Trener wyczynowy klasy międzynarodowej 150 zł za 1h (3)

(2) opłata pobierana miesięcznie, odpowiednio do ilości zajęć (4 lub 5), cena obejmuje trenera i kort

(3) cena nie zawiera opłaty za kort

Trening motoryczny / przygotowania fizycznego Cena Uwagi
TRENING MOTORYCZNY GRUPOWY (Dzieci/Młodzież/Dorośli)
Trener 35 zł    za 1h (4)

Trener wyczynowy 45 zł    za 1h (4)

Trener wyczynowy klasy międzynarodowej 60 zł    za 1h (4)

TRENING MOTORYCZNY INDYWIDUALNY (Dzieci/Młodzież/Dorośli)
Trener 100 zł za 1h (4)

Trener wyczynowy 130 zł za 1h (4)

Trener wyczynowy klasy międzynarodowej 160 zł za 1h (4)

(4) cena obejmuje trenera, infrastruktrurę i sprzęt

Teren ogólnosportowy (boisko trawiaste, boiska plażowe) Cena Uwagi
Boisko trawiaste  do piłki nożnej przy oświetleniu naturalnym 100 zł za 1h (5) (6)

Boisko plażowe siatkówka/beach tenis 40 zł    za 1h (5)

Boisko plażowe siatkówka/beach tenis 70 zł    za 2h (5)

Boisko plażowe siatkówka/beach tenis 100 zł za 3h (5)

Boisko plażowe siatkówka/beach tenis 120 zł za 4h (5)

Boisko plażowe 08:00 - 14:00 150 zł za 6h (5)

Boisko plażowe 14:00 - 20:00 180 zł za 6h (5)

Boisko plażowe Pn - Pt 270 zł cały dzień (5)

Boisko plażowe Sb - Nd 320 zł cały dzień (5)

(5) przy rezerwacji na wyłączność, niezależnie od ilości graczy

(6) dopłata za sztuczne oświetlenie 12 zł /h

STAŁA REZERWACJA NA SEZON - rabat od 10 do 13%


