
začátečníci do 65 let 200 Kč  trvá 1 čtvrtletí mírně pokročilí do 65 let 180 Kč trvá 1 čtvrtletí 

nad 65 let 180 Kč nad 65 let 160 Kč

pokročilí pokročilí nad 65 let

Rok

2023 pondělí středa čtvrtek 

měsíc poč.h poč.h poč.h 600 Kč

leden 4 3 3 lehká 900 Kč

únor 4 4 4 tvrdá 600 Kč

březen 4 5 5 140 Kč

duben 3 4 4 zelená prodlužovací koncovka 50 Kč

květen 3 5 4 50 Kč

červen 4 4 5 150 Kč

CELKEM 22 25 25

www.budemilip.cz FB: Bude mi líp

10.4. Velikonoční pondělí Libuše Irsa Kojzarová - IČ 41155840

1.5. a 8.5.  - pondělí Kontakt:

svátek práce a osvobození e-mail: irsakojzarova@gmail.com

tel.: 732 320 033

stropní elastické lano na obě ruce

V České Lípě, 31. 12 . 2022

Neprocvičené hodiny za 1. čtvrtletí a 2. čtvrtletí 2023 je nutné nahradit do konce června 2023!

C E N Í K   pro skupinová cvičení "Zdravá záda" - nová sportovní hala SPORT LÍPA, 1. patro

platnost od 9. ledna 2023  

do 65 let
cena: 140 Kč/h 

Neprocvičené hodiny za 2. pol. 2022  je možno nahradit nejpozději do konce čtvrtletí 2023 za předpokladu zakoupené permanentky na 1. pol. 2023.

cena: 120 Kč

Faktury za cvičení je možno uplatnit u zdravotních pojišťoven - příspěvek na pohybové aktivity 

Cvičební lano klasické a sportovní

opěrná tyč (hůlka) - 2 ks 

uzavřené kurzy 

černá prodlužovací šňůrka

Se zdravotními pojišťovnami nespolupracuji !

Všeobecné podmínky v harmonogramu  - viz příloha

www.spiralstabilization.com

O státních svátcích necvičíme !

V opačném případě hodiny propadají nebo je možné si je vybrat jako individuální hodinu ve 2 až 3 lidech  s příplatkem dle dohody ve studiu na Mariánské.  

cvičební podložka na domácí cv. 

ROZPIS HODIN - začínáme 9. ledna 

Pomůcky

změna ceníku vyhrazena

cvičební podložka profi černá 

http://www.budemilip.cz/
mailto:irsakojzarova@gmail.com
http://www.spiralstabilization.com/

