
LETNA ČLANARINA
(veljavnost 365 dni od dneva vplačila)
 
(vključuje uvodno vadbo z osebnim trenerjem) 25,00 €
Ob nakupu celoletne karte letna članarina gratis!

VADBA V FITNESU - prenosna karta
(veljavnost 30/90/365 dni od dneva nakupa)
Vključeno brezplačno plavanje v terminih, ki jih določa SportClub.

CELODNEVNA VADBA V FITNESU  (6h do 22.30h)
    
Celoletna karta 
• enkratno plačilo 1.247,00 €
• obročno plačilo (ob podpisu pogodbe)  165,00 € 

Na eno prenosno karto so možni trije obiski dnevno, 
ena oseba istočasno.  

ALL INCLUSIVE - prenosna karta
CELOLETNA uporaba športnega objekta

(vadba v fitnesu, vodene vadbe, savna, plavanje-v 
terminih, ki jih določa SportClub)
(veljavnost 365 dni od dneva nakupa)
 
• enkratno plačilo  2.180,00 €
• obročno plačilo (ob podpisu pogodbe) 210,00 €

Na eno prenosno karto so možni trije obiski dnevno, 
ena oseba istočasno.

PRENOSNA KARTA PO MERI
Obseg aktivnosti vam glede na želje lahko prilagodimo. 
Za ponudbo nas kontaktirajte na info@sportclub.si.

na Fakulteti za športSPORTCLUB d.o.o., Gortanova 22, SI -1000 Ljubljana, tel.: 01 520 77 77, www.sportclub.si

EDINI. PRAVI. SPORTCLUB.
 FITNES               SAVNA               MASA ŽA               PLAVANJE               VODENE VADBE Cenik za podjetja

aktivnosti v fitnes in wellness centru SportClub

Cenik velja od 15.08.2017. DDV JE VKLJUČEN V CENE!

SPORTCLUB d.o.o., Gortanova 22, 1000 Ljubljana,
tel.: (01) 520 77 77,
e-mail: info@sportclub.si, www.sportclub.si

Urniki in termini se spreminjajo glede na sezono! 
Pridržujemo si pravico do spremembe urnikov in ukinitve 
terminov vodenih vadb in rekreacijskega plavanja.

DELOVNI ČAS

Sezonski: 1. septembra do 31. maja

FITNES
ponedeljek - petek:  6h - 22.30h
sobota in nedelja: 8h - 12h    in   17h - 20h

WELLNESS
ponedeljek - nedelja:  17h - 23h

Poletni: 1. junija do 31. avgusta

FITNES
ponedeljek - petek:  6h - 13h    in   17h- 22h
sobota in nedelja: 8h - 12h    in   17h - 20h

WELLNESS
ponedeljek - nedelja:  17h - 23h

Predvidoma je wellness zarade obnove zaprt od 
15. julija do 25. avgusta.


