
THE LITTLE GYM

Roczna Rodzinna Opłata Członkowska
Roczna Opłata Członkowska dla całej rodziny wynosi 150 zł. Jako klubowiczom
przysługuje Wam zniżka na Przyjęcia Urodzinowe, Zajęcia Wakacyjne i Imprezy
Specjalne. Będziemy was informować o wszystkich imprezach i promocjach.
Dostaniecie również prawo pierwszeństwa do uczestniczenia we wszystkich
programach jakie wprowadzimy w przyszłości. Opłatę należy uiścić przed zapisaniem
się na zajęcia. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi i są opłacane w całości.
 
Odrabianie zajęć, rekompensaty i zwroty
Jeśli musisz odwołać zajęcia z powodu choroby lub urlopu, możesz otrzymać za nie
rekompensatę w postaci innych zajęć. Jednak trzeba je odebrać w tym samym
opłaconym okresie - w zależności od ich dostępności. Aby mieć prawo do otrzymania
takiej rekompensaty, należy zawiadomić o planowanej nieobecności nie później niż o
9 rano w dniu, w którym odbywają się zajęcia. Można zostawić wiadomość na naszej
automatycznej sekretarce lub wysłać nam maila. Nie można otrzymać zwrotu za
zajęcia, które już się odbyły, ani za przyszłe zajęcia, które już zostały opłacone.
 
Odzież
Podczas zajęć dzieci muszą być wygodnie ubrane oraz być boso - ze względów
bezpieczeństwa, a także by mieć pełną swobodę ruchu. Na sali gimnastycznej nie
wolno nosić biżuterii, żuć gumy ani wnosić żadnej żywności. Dorosłych przed wejściem
do sali gimnastycznej prosimy o zdjęcie obuwia (można zostać w skarpetkach). The
Little Gym nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione przedmioty
pozostawione w lobby lub na sali gimnastycznej.
 
Odpowiedzialność
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo na sali
gimnastycznej i w lobby. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za to, by dzieci
bezpiecznie weszły i wyszły z naszego centrum.
 
Obserwowanie zajęć
Rodzice, rodzeństwo i goście są u nas zawsze mile widziani. Mogą obserwować zajęcia
z lobby bez wcześniejszego powiadomienia. Jednak rodzeństwo nie może
uczestniczyć w zajęciach, chyba, że również jest na nie zapisane.
 
Zachowanie
Jeżeli dziecko zachowuje się w sposób uciążliwy dla innych dzieci lub personelu w
czasie zajęć lub imprez specjalnych, dołożymy wszelkich starań, aby wspólnie z
rodzicami i dzieckiem znaleźć rozwiązanie. Jednak jeżeli problemy nie ustąpią,
poprosimy dziecko o wyjście na chwilę z zajęć lub imprezy.
 
Dni Wolne nie wliczone w Sezon
24-30 grudnia 2018 (Przerwa Świąteczna)
28 stycznia - 10 lutego 2019 (Ferie Zimowe)
 
Dni Wolne wliczone w Sezon (do odrobienia)
1 listopada 2018
31 grudnia 2018
1 stycznia 2019
22 kwietnia 2019
1-4 maja 2019 (Majówka)
 

CENNIK
2018/2019  

3 września 2018 - 29 czerwca 2019

Chciałbyś zostać właścicielem
The Little Gym? 

www.thelittlegymfranchise.eu

Opłaty
Roczna Rodzinna Opłata Członkowska 150 zł
Roczna Opłata za Zajęcia 2000 zł
Plan ratalny (2 raty) 2 x 1100 zł
Plan Ratalny (10 rat) 10 x 240 zł
Pchełki (10 zajęć) 499 zł
 
Dzieci podzielone są na grupy wiekowe. Zmiana grupy
uzależniona jest od osiągnięć dziecka w
poprzedzającym semestrze. Można do nas dołączyć w
trakcie semestru. Opłata jest wtedy przeliczana
proporcjonalnie.
 
•   Opłatę za zajęcia w Sezonie należy uiścić w dniu

zapisu. Opłata jest przeliczana proporcjonalnie w
zależności od ilości pozostałych do końca zajęć.
 

•   Nasi Klubowicze mają prawo do oferty specjalnej
podczas Okresu Zapisów Priorytetowych.
 

•   Klubowicze, którzy wybrali program ratalny, opłacają
go według grafiku podanego na formularzu zapisu.
 

•   Nieopłacenie wymaganej raty skutkuje brakiem
możliwości wyboru programu ratalnego przy
ponownym zapisie.
 

Zniżki dla rodzeństwa
Drugie dziecko 10% zniżki
Trzecie i następne dziecko 15% zniżki
 

Każde z nich to początek przygody!
 The Little Gym oferuje roczny program,

który ucząc i bawiąc jednocześnie, w
naturalny sposób wspomaga rozwój

emocjonalny, intelektualny i społeczny.
Dzięki Blokom Edukacyjnym, oferującym

różnego rodzaju zajęcia tematyczne, dzieci
w wieku od 4 miesięcy do 12 lat stopniowo

rozwijają swoje umiejętności.
  

To właśnie nazywamy

 Zabawą Na Serio.

Mata, drążek, równoważnia.
Regulamin The Little Gym

The Little Gym Szczecin
Koralowa 64 x • 71-220 • Szczecin - Bezrzecze
664 06 04 02
szczecin@thelittlegym.eu
www.szczecin.thelittlegym.eu

The Little Gym Szczecin
Koralowa 64 x • 71-220 • Szczecin - Bezrzecze
664 06 04 02
szczecin@thelittlegym.eu
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16:30 - 17:30
Wesołe Robaczki/

Świetni Kumple
4-5 lat 

 

17:30 - 18:30
Kręciołki/Wymiatacze

6-12 lat 

 

18:30 - 19:30
Fikołki/Wymiatacze

6-12 lat 

 

9:30 - 10:15
Ptaszki

10-18 miesięcy 

 

10:20 - 11:05
Pchełki

4-10 miesięcy 

 

11:10 - 11:55
Pantery/Super Pantery

19-36 miesięcy 

 

15:30 - 16:30
Zabawne Żabki

3 lata 

 

16:30 - 17:15
Pantery/Super Pantery

19-36 miesięcy 

 

17:15 - 18:15
Wesołe Robaczki/

Świetni Kumple
4-5 lat 

 

18:15 - 19:15
Fikołki/Wymiatacze

6-12 lat 

 

16:30 - 17:30
Wesołe Robaczki/

Świetni Kumple
4-5 lat 

 

17:30 - 18:30
Fikołki/Wymiatacze

6-12 lat 

 

18:30 - 19:30
Kręciołki/Wymiatacze

6-12 lat 

 

14:30 - 16:00
Spotkanie Zespołu 

 

16:20 - 17:20
Zabawne Żabki

3 lata 

 

17:20 - 18:20
Fikołki/Wymiatacze

6-12 lat 

 

18:20 - 19:20
Wesołe Robaczki/

Świetni Kumple
4-5 lat 

 

19:20 - 20:20
Fikołki/Wymiatacze

6-12 lat 

 

16:30 - 17:30
Kręciołki/Wymiatacze

6-12 lat 

 

17:30 - 18:30
Wesołe Robaczki/

Świetni Kumple
4-5 lat 

 

18:30 - 19:30
Fikołki/Wymiatacze

6-12 lat 

 

9:30 - 10:15
Ptaszki

10-18 miesięcy 

 

10:20 - 11:05
Pantery/Super Pantery

19-36 miesięcy 

 

11:05 - 12:05
Zabawne Żabki

3 lata 

 

12:05 - 13:05
Wesołe Robaczki

4 lat 

 

13:05 - 14:05
Świetni Kumple

5 lat 

 

14:05 - 15:05
Fikołki/Wymiatacze

6-12 lat 

 

16:00 - 18:00
Przyjęcie

Urodzinowe 

 

10:30 - 12:30
Przyjęcie

Urodzinowe 

 

13:30 - 15:30
Przyjęcie

Urodzinowe 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 
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Zajęcia dla Dzieci z Rodzicami (4-36 miesięcy) 
Rodzice biorą udział w zabawnych, interaktywnych

zajęciach wprowadzających do podstawowych ćwiczeń
motorycznych i rozwijających umiejętności społeczne.

Zajęcia dla Przedszkolaków (3-6 lat) 
Zajęcia pozwolą twojemu dziecku odkryć podstawy
ćwiczeń gimnastycznych oraz usprawnić motorykę,

umiejętności poznawcze oraz umiejętności współpracy w
grupie.

Zajęcia dla Uczniów Szkół Podstawowych (6-12
lat) 

Grupy początkujące, średnio zaawansowane oraz
zaawansowane, w których mali gimnastycy "zdobywają"

maty, odskocznie, poręcze i równoważnie!

20.30

Zajęcia Wakacyjne
  

Podczas szkolnych wakacji, bez
względu na pogodę, Zajęcia Wakacyjne
w The Little Gym zapewniają dzieciom

mnóstwo możliwości zabawy, nauki i
kreatywności. Zajęcia tematyczne,

które zmieniają się co tydzień,
stymuluja rozwój emocjonalny i

ruchowy, a wszystko to z
wykorzystaniem gier i zabaw

gimnastycznych pod okiem naszych
wykwalifikowanych instruktorów.

Zadzwoń do nas
 664 06 04 02

Skontaktujcie się z nami aby zapytać o szczegóły
Oferty Urodzinowej oraz dostępne terminy.

Przyjęcia Urodzinowe 
 
W The Little Gym oferujemy
prywatne przyjęcia dla dzieci w
wieku od 1 do 12 lat. Zajmujemy się
ich organizacją od początku do
końca. Każda impreza jest
prowadzona przez
wykwalifikowanych instruktorów.
Czas wypełniamy muzyką, grami,
pokonywaniem torów przeszkód i
oczywiście mnóstwem śmiechu i
zabawy.


