
Sezon 2022 rok

• Start sezonu : 30.04.2022 r.
• Przewidywane zakończenie sezonu– październik 2022 r.

• GODZINY OTWARCIA
❖ sobota – niedziela: od 10:00 do 16:00
❖ sekcje – w tygodniu z podziałem na grupy 6-9 Lat, 10-15 Lat i Dorośli 16+,
wtorki i czwartki 17.00 - 20.00
❖ zajęcia indywidualne z instruktorem: cały tydzień
UWAGA : Nasza ścianka jest na wolnym powietrzu, zatem godziny otwarcia mogą
ulegać zmianom z powodu warunków atmosferycznych.

Warunki uniemożliwiające funkcjonowanie ścianki to:

❖ opady deszczu

❖ temperatura powietrza poniżej 10C

• CENY:

• Wejście jednorazowe:
30 zł (bez limitu czasowego)
Cena nie obejmuje asekuracji operatorskiej oraz wypożyczenia sprzętu.
• Zajęcia indywidualne z instruktorem:
140 zł/h (jedna osoba) / 200 zł/h (para  wspinaczkowa)
• Wynajęcie asekuranta - 30 zł (Czas ustalany indywidualnie z instruktorem)
• Wynajęcie sprzętu - 5 zł
• Szkolenie wstępne asekuracyjne – 30 zł czas trwania ok. 15-30 minut

• Sekcje:

Koszt - 1x w miesiącu  140 zł/os., 2x w miesiącu 260 zł/os.

Sekcja zostaje utworzona przy minimum 5 osobach.

Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na teren ściany bez limitu czasowego  w
godzinach otwarcia PruŚcianki.



• Kurs ściankowy

300 zł wzwyż od osoby (w zależności od liczby osób) 2 godziny w tygodniu/łącznie 8
godzin. Kurs odbywa się przy min. 4 osobach, maksymalnie do 8 osób. Terminy do
ustalenia z instruktorem. Kurs dotyczy osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą
odbyć kurs za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

• Vouchery i Organizacja urodzin:

W celu omówienia szczegółów i oferty prosimy o kontakt mailowy

• SEKCJE:

Dziecięca młodsza z rodzicami (6-9 lat): 2x lub 1x w tygodniu (1h). Ilość dzieci w grupie do
12 os.

Dziecięca starsza (10-15 lat): 2x lub 1x w tygodniu (1h). Ilość dzieci w grupie do 12 os.

Dorośli 16+ : zajęcia 2x lub 1x w tygodniu (1h30m). Ilość osób w grupie do 12 os.

• Dopuszczalna możliwość mieszania wiekowego w sekcji po konsultacji z instruktorem.

• W przypadku większej ilości zainteresowanych, możliwość utworzenia nowej grupy.

ZASADY:

• Na sekcje obowiązują zapisy internetowe alpha-gym.pl/zapisy

• Wstęp na ściankę płatny przy każdym wejściu.

• Prosimy o stosowanie własnego obuwia sportowego/wspinaczkowego.

• Osoby szkolące bez uprawnień instruktora oraz bez zgody KS ALPHA GYM będą
proszone o opuszczenie obiektu.

• SZKOLENIE WSTĘPNE jest  dla osób odwiedzających ścianę wspinaczkową po raz
pierwszy.

• Osoby zapisane mają pierwszeństwo, Zapisy na weekendy, w tygodniu w
godzinach pracy recepcji:

Kontakt CKIS 668 999 635

Mail: biuro@alpha-gym.pl

mailto:Biuro@alpha-gym.pl

