
Herna
Jednorázové vstupné – 100 Kč/vstup  
Od ceny vstupného je odečítána útrata za občerstvení.
Standardní členství v klubu – 2000 Kč/rok 
Pro ty, kteří nejsou zapsáni na žádný z vypsaných kurzů. Členství opravňuje  
k vstupu do herny kdykoliv během otevíracích hodin a zahrnuje další výhody.  
Řídí se smlouvou o členství.
Zvýhodněné členství v klubu – 1500 Kč/rok
Pro ty, kteří jsou zapsáni na některý z vypsaných kurzů, nebo se nějakého 
kurzu zúčastňují pravidelně. Členství opravňuje vstup do herny kdykoliv během 
otevíracích hodin a zahrnuje další výhody. Řídí se smlouvou o členství.

Kurzy
(PRK) Klubíčka (pohybový) – 1440 Kč* (120 Kč/hod.)
(PRO) Objevitelé (pohybově-tvořivý) – 1440 Kč* (120 Kč/hod.)
(PRŠ) Šikulové (pohybově-tvořivý) – 1440 Kč* (120 Kč/hod.)
(JRB) Baby English ( jazykový) – 2160 Kč* (140 Kč/hod.)
(JRT) Let’s talk ( jazykový) – 2160 Kč* (140 Kč/hod.)
(JRP) Come to play ( jazykový) – 2160 Kč* (140 Kč/hod.)
(VRT) Tvořilové (výtvarný) – 1800 Kč* (140 Kč/hod.)
(HRP) Pojďte děti za písničkou (hudební ) – 1800 Kč* (140 Kč/hod.)
(PRS) Objevujeme přírodu (naučný) – 1000 Kč** (120 Kč/hod.)
(NRP) Sportujeme společně (pohybový) – 900 Kč** (120 Kč/hod.)
(JT) Play and talk ( jazykový) – 2340 Kč* (140 Kč/hod.)
(VU) Malý umělec (výtvarný) – 1800 Kč* (140 Kč/hod.)
(HZ) Zpívej a hrej (hudební ) – 2000 Kč* (140 Kč/hod.)
(PS) Sport nás baví (pohybový) – 1100 Kč** (140 Kč/hod.)
(NP) Já a příroda (naučný) – 1200 Kč** (140 Kč/hod.)
(N1) Pojď na gympl (naučný) – 4680 Kč* (120 Kč/hod.)
(N2) Pojď na střední (naučný) – 4680 Kč* (120 Kč/hod.)

Další služby
Hlídaní – 150 Kč/hod. 
Hlídání v průběhu některých kurzů zajistíme ůčastníkům zdarma.
Klubík – 400 Kč/dopoledne
Pro děti, které nebyly přijaty do MŠ otvíráme pravidelný páteční  
Klubík s programem zaměřeným na snadnější zařazení do MŠ.
Oslavy – 600 Kč/hod. (+ 2000 Kč záloha)
Pronájem prostor v průběhu oslavy. V případě sjednaného občerstvení  
u nás, možná sleva z pronájmu. Záloha se platí předem a je určená  
na úhradu případných škod. 

* jednorázové předplatné na pololetí  
od 17. 9. 2018  – 1. 2. 2019
** jednorázové předplatné na období  
od 17. 9. – 30. 11. 2018

Výhody členství
 

Pro členy Klubu (držitele klubové karty)
Neomezený vstup do herny během otvíracích 
hodin. Sleva z pronájmu prostor pro naro-
zeninovou oslavu 10%. Pravidelné zasílání 
informací o konání akcí na e-mailovou adresu, 
před zveřejněním akce. Možnost zúčastnit se 
pořádané akce, workshopu nebo přednášky 
zdarma (pokud ráno v den konání akce,  
budou zbývat maximálně 2 volná místa).

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč s DPH.  
Platnost ceníku od 1. 9. 2018.  
Odpovědný vedoucí za klub:   
Hana Sukupová, 777 942 176.

NaBíDKa SLUŽEB KLUBU


