
Lose your mind, find your soul…

Usługa wejścia na salę stawka 
za 1h karnet miesięczny karnet kwartalny 

KARNETY brutto brutto brutto

raz w tygodniu 55 zł 185 zł 450 zł

dwa razy w tygodniu 55 zł 300 zł 800 zł 

zajęcia indywidualne 175 zł 600 zł 1 600 zł

zajęcia indywidualne para  280 zł 900 zł 2 500 zł

KARNETY karnet miesięczny 
(dowolna ilość wejść w miesiącu)

karnet kwartalny
(dowolna ilość wejść w kwartale)

open VIP dzieci i seniorzy 400 zł 1 100 zł 

open VIP 500 zł 1 400 zł 

Wejściówki 4 wejścia 8 wejść 12 wejść 

 210 zł 340 zł 460 zł

Wejściówki na zajęcia 30-minutowe dla dzieci wejście jednorazowe 4 wejścia 

 20 zł 80 zł

zajęcia indywidualne dla par do wybranej muzyki 
– „Pierwszy taniec” 10 spotkań + video z próby  2 700 zł 

komora hiperbaryczna 350 zł 2 500 zł (10 zabiegów po 1h)

Karnet miesięczny/kwartalny przypisany jest do wybranych zajęć.
Koszt obejmuje: wejście na salę, opiekę instruktora, możliwość korzystania z dostępnych sprzętów i wyposażenia.
Karnet seniora obowiązuje od 60 roku życia.
Karnet dla dzieci obowiązuje do ukończenia 18 roku życia.
Zniżka -10% na kolejny, tańszy karnet dla kolejnego członka rodziny.
Zniżka -10% na wybrany karnet miesięczny dla kursanta przyprowadzającego nową osobę na zajęcia  
oraz dla osoby przyprowadzonej.
Wejściówki należy wykorzystać w przeciągu pół roku od daty zakupu.
Komora hiperbaryczna znajduje się w Warszawskim Buenos Aires, ul. Strumykowa 40A/38 Warszawa
Zniżki oraz promocję nie łączą się.
Stawka obowiązującego podatku VAT 8%
Obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku 
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CENNIK USŁUG  
BOHEMA DANCE EKOLOGICZNA SZKOŁA TAŃCA 


