HINNASTO syyskausi 2018:
JÄSENMAKSU KALENTERIVUODELLE 2018:
Aikuiset
Lapset ja nuoret (alle 18v.)
Opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset

20 €
10 €
10 €

JÄSENMAKSUN LISÄKSI SYYSKAUDEN (13.8.-16.12.) KAUSIMAKSU:
PERHELIIKUNTA:
Arkena
1 krt/vko 1 lapsi + 1-2 aikuista
Sunnuntaina
1 krt/vko 1 lapsi + 1-2 aikuista
Lisälapsi perheliikuntaan
Vauvajumppa (1 aikuinen + 1 lapsi)

120 €
130 €
20 € /lapsi
30 €

tai 4€/krt (maksetaan tunnilla)

Taaperoiden jumppakerho (1 aikuinen + 1-2 lasta)

55 €

tai 5€/krt (maksetaan tunnilla)
HUOM! Jäsenmaksut kaikilta tunneille osallistuvilta, myös vauvajumpan ja taaperoiden
jumppakerhon kertamaksulla maksavilta.

LAPSET JA NUORET
1 krt / vko (45–60 min)
Lisäviikkotunti

95 €
47,50 €

Lasten ja nuorten erityishintaiset tunnit (Ei lisätuntialennusta):
Telinejumppa, (45–60 min) 1 krt / vko
105 €
Telinejumppa (lisätuntina toisen telinejumppatunnin kanssa)
53 €
Tanssillinen voimistelu 9-11v. esiintyvä ryhmä (2 krt/vko) 135 €

AIKUISET:
1 krt / vko (45–60 min)
100 €
Lisäviikkotunti (kun täysihintainen tuntikin aikuisten tunti)
50 €
Isosali Anytime (Oikeuttaa rajattomaan isosalituntien käyttöön* ) 210 €
Teemalauantai (kertamaksullinen)
6€
Kertamaksullisille tunneille myydään jäsenille toimistolla myös 10 x lippunippuja.
Kertamaksulla Teemalauantai-tunneille voivat osallistua myös ei-jäsenet.
* Kaikki muut aikuisten tunnit paitsi ”Aikuisten erityishintaiset tunnit” ovat nk.
isosalitunteja, eli kausimaksulla voi käydä millä tahansa viikon isosalitunneista.

Aikuisten erityishintaiset tunnit (Näistä ei lisätuntialennusta):
Ikinuoret
90 €
Ikinuoret, lisätunti
45 €
Vesijumppa / Hydrobic
115 €
Pilates
120 €
Yoga Flow
120 €
Dance Fusion yli 30v. kisaryhmä, pienryhmä
110 €
Dance fusion, 75 min.
130 €
Tanssillinen voimistelu yli 18 v. Alicia 2 krt/vko
185 €
ILMOITTAUTUMINEN: www.kannelmaenvoimistelijat.fi
1.8.2018 klo 8:00 alkaen jäsentieto-ohjelman kautta.
Tiedustelut: puh. 050 505 1578 tai info@kannelmaenvoimistelijat.fi
Peruutusehdot löydät täältä.
Huom! Toimistolla käy maksuvälineenä vain käteinen,
Smartum- /Virike-setelit tai SporttiPassi.
Kannelmäen Voimistelijat ry tukee vähävaraisten liikkumista
myöntämällä vuosittain vapaapaikkoja viikkotunneilleen. Lisätietoja
seuran verkkosivuilta/toimistolta. Kirjallinen hakemus kevätkaudelle 2018
tulee jättää seuran toimistolle kauden alussa.

