
 

 

* Przy zakupie karnetu doliczana jest kaucja za kartę w wysokości 20 zł.   

* Po zamknięciu obiektu za przekroczony czas doliczana jest dopłata 1zł za minutę. 

 

FITNESS 

109 zł / 100 zł * 

Karnet na siłownię z możliwością korzystania z zajęć fitness 

 bez ograniczeń czasowych.  

 *cena za 1 miesiąc przy płatności z góry za 3 miesiące  

FITNESS + BASEN 

189 zł * 

Karnet na siłownię, dodatkowo z możliwością korzystania z zajęć fitness oraz  

kompleksu basenów bez ograniczeń czasowych. *Cena za 1 miesiąc. 

SAUNA + BASEN 

399 zł * 

Karnet 10 wejść na saunę, dodatkowo z możliwością korzystania z kompleksu 

 basenów bez ograniczeń czasowych. *Ważny 6 miesięcy. 

249 zł * 

Karnet na saunę, dodatkowo z możliwością korzystania z kompleksu basenów  bez 

ograniczeń czasowych. Kontrakt na 3 mc. *Cena za 1 miesiąc. 

ULGOWY 

99 zł * 

Karnet na siłownię  oraz zajęcia fitness b/o czasowych dla studentów, uczniów 

i seniorów powyżej 60 roku życia.   *Cena za 1 miesiąc 

OPEN 3 MIESIĘCZNY 

269 zł * 

Karnet na siłownię, dodatkowo z możliwością korzystania z zajęć fitness, kompleksu 

basenów oraz saun bez ograniczeń czasowych.  

*Cena za 1 miesiąc przy płatności z góry za 3 miesiące 

OPEN 6 MIESIĘCZNY 

249 zł * 

Karnet na siłownię, dodatkowo z możliwością korzystania z zajęć fitness, kompleksu 

basenów oraz saun bez ograniczeń czasowych.  

*Cena za 1 miesiąc przy płatności z góry za 6 miesięcy 

JEDNORAZOWE  

WEJŚCIE DO KLUBU 

FITNESS  

19 zł 

Możliwość skorzystania z siłowni oraz zajęć fitness  bez ograniczeń czasowych. 

SZKÓŁKA  

TANECZNA 

130 zł / 150 zł / 75 zł / 30 zł * 

Karnet na zajęcia taneczne dla dzieci, karnet ważny miesiąc 

 ( zajęcia 2 razy w tygodniu ) 

130 zł - grupa początkująca  / 150 zł - grupa zaawansowana   

75zł  - zajęcia sobotnie   /  *cena za 1 wejście próbne 

OPEN MIESIĘCZNY 

299 zł* 

Karnet na siłownię, dodatkowo z możliwością korzystania z zajęć fitness, kompleksu 

basenów oraz saun bez ograniczeń czasowych.  

*Cena za 1 miesiąc. 

FITNESS 

PORANNY 

89 zł* 

Karnet na siłownię do godziny 16.00, dodatkowo z możliwością  skorzystania 

 z porannych zajęć fitness. 

basen              sauna             fitness 

OFERTA KLUBU LIFE HEALTH & FITNESS 


