
Na zajęcia można zapisać się na stronie: osir-mosina.cms.efitness.com.pl 

lub osirmosina.pl 

KARNET OPEN 

- obowiązuje przez 30 dni 

- dostępny dla osób powyżej 18 roku życia 

- uprawnia do korzystania z zajęć grupowych + zajęć cycling + siłownia +                                                                                      
sauna zgodnie z regulaminem, w godzinach otwarcia obiektu 

- koszt : 99 zł, do 28 lutego 2019 r. możliwość zakupu karnetu w promocyjnej cenie na zajęcia 
w marcu 2019 w wysokości 80 zł;  

 

KARNET SIŁOWNIA  

- obowiązuje przez 30 dni 

- dostępny dla osób od 15 do 18 roku życia za zgodą opiekuna prawnego oraz dla osób 
pełnoletnich 

- uprawnia do korzystania z siłowni OSiR w Mosinie bez ograniczeń, w godzinach otwarcia 
obiektu. 

- koszt – 75,00 zł, do 28 lutego 2019 r. możliwość zakupu karnetu w promocyjnej cenie na 

zajęcia w marcu 2019: 60 zł 

 

KARNET JUNIOR 

- obowiązuje przez 30 dni 

- dostępny dla osób od 5 do 17 lat - uprawnia do korzystania z wszystkich zajęć grupowych 

przeznaczonych dla odpowiednich grup wiekowych: gimnastyka artystyczna, Jumping Kids, 

karate poziom podstawowy lub zaawansowany, Kid Cross 10 – 12, Teen Cross 13+, zajęcia 

rytmiczno-taneczne 

- dla osób od 15 do 17 roku życia uprawnia do korzystania z siłowni oraz sauny (za zgodą 

opiekuna prawnego) 

- koszt – 70,00 zł,  do 28 lutego 2019 r. możliwość zakupu karnetu w promocyjnej cenie na 

zajęcia w marcu 2019: 55 zł 

Wykaz zajęć: 

Gimnastyka artystyczna – od 5 do 8 roku życia 

Jumping Kids – od 7 roku życia 

Karate poziom podstawowy oraz poziom zaawansowany 

Kid Cross 10 – 12 – dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat 

Teen Cross 13+ - od 13 do 15 roku życia 

Zajęcia rytmiczno-taneczne – od 5 do 8 roku życia 

 



KARNET SENIOR 

- obowiązuje przez 30 dni 

- przeznaczony dla osób powyżej 60 roku życia 

- uprawnia do wstępu na wszystkie zajęcia grupowe + zajęcia cycling + siłownia + sauna 

zgodnie z regulaminem, w godzinach otwarcia obiektu 

- koszt – 70,00 zł, do 28 lutego 2019 r. możliwość zakupu karnetu w promocyjnej cenie na 

zajęcia w marcu 2019: 55 zł 

 

Karnet do godz. 14:00 

- obowiązuje przez 30 dni 

- dostępny dla osób powyżej 18 roku życia  

- uprawnia do korzystania z zajęć grupowych do godz. 14:00 + siłownia 

- koszt: 70 zł 

 

Karnet na siłownię do 2 treningów tygodniowo 

- uprawnia do 2 treningów tygodniowo w godzinach otwarcia obiektu 

- dostępny dla osób od 15 do 18 roku życia za zgodą opiekuna prawnego oraz dla osób 
pełnoletnich 

- koszt: 60 zł  

 

1. Wstęp jednorazowy na zajęcia fitness  Junior/ Senior  

      Koszt: 20 zł 

2. Wstęp jednorazowy na zajęcia fitness osoba dorosła 

Koszt: 25 zł 

3. Wstęp jednorazowy na siłownię Junior/ Senior 

Koszt: 10 zł 

4. Wstęp jednorazowy na siłownię osoba dorosła  

Koszt: 15zł 

 

TRENINGI PERSONALNE: 

- 1 trening personalny (1 godzina) – 80,00 zł 

- 10 treningów personalnych (każdy po 1 godzinie) do wykorzystania  

w 2 miesiące – 700,00 zł 

- 24 treningi personalne (każdy po 1 godzinie) do wykorzystania w 5 miesięcy – 1560,00 zł 

- opracowanie indywidualnego planu ćwiczeń – 50,00 zł 


