
 
 
 
 
 
 

 
VADB NE BO: od 26.10. do 01.11. 2019, od 25.12.2019 do 2.1.2020, 13.4.2020 

ter od 27.4. do 01.5. 2020, razen po dogovoru z inštruktorjem. 
 
 
 
 
Pravilnik 
• Plačilo za vadbene ure se poravna za tekoči mesec, prvi teden v mesecu. 
• Neizkoriščeni obiski se ne prenašajo v naslednji mesec. 
• V primeru, da kdaj na vadbo ne morete priti, jo lahko po predhodnem dogovoru nadomestite na drugi vadbi. 
• V primeru bolezni, se vam vadbe prenesejo v naslednji mesec, vračilo denarja ni mogoče.  
• Na vadbi je obvezna brisača in nogavice. Po vadbi se blazine očisti s pripravljenim razkužilom. 
• Vadbe se izvajajo na lastno odgovornost! V primeru zdravstvenih in drugih omejitev, ste za varno izvajanje    
   vadbe o tem dolžni obvestiti inštruktorja oz. se posvetovati z zdravnikom. 
• Pridružujemo si pravico do spremembe urnika in vaditeljev. 
• V primeru premajhnega števila vadečih, se vadba lahko odpove. 

KARTA CENA (ZA VADBO) VELJAVNOST 
 

Promocijska karta 20,00€ za 3 vadbe 7 dni 

POSAMEZNE KARTE 

Terapevtska telovadba in plesna rekreacija 

4 obiski 30, 00€ (7,50€ za obisk) 1 mesec 

5 obiskov  43, 00€ (8,60€ za obisk) 2 meseca 

4 obiski (upokojenci, študentje, dijaki) 25,00€ (6,25€ za obisk) 1 mesec 

Nirvana Fitnes-Pilates NFP (60 min)   

4 obiski 35, 00€ (8,75€ za obisk) 1 mesec 

5 obiskov 48, 00€ (9,60€ za obisk) 2 meseca 

8 obiskov 55, 00€ (6,87€ za obisk) 1 mesec 

1 obisk Hot Joga (doplačilo na mesečno karto) 5, 00€ (13,75€ za obisk) 1 dan 

HOT JOGA (75 min)   

5 obiskov  80,00€  2 meseca 

Individualno trenerstvo (45 min)   

1 obisk 35,00€  1 dan 

10 obiskov 315,00€ (31.50€ za obisk) 3 meseca 

 Individualno trenerstvo (60 min)    

1 obisk (2-4 osebe) 25,00€  1 dan 

10 obiskov 225,00€ (22.50€ za obisk) 3 mesece 



• V primeru odpovedi s strani organizatorja, vam nudimo nadomestne termine. 

 
 
 
 
 
 
 

NAČIN PLAČILA:  

 Plačilo vadnine se poravna za tekoči mesec - prvi teden v mesecu. 

 Znesek vadnine lahko poravnate na vadbah z gotovino ali  z nakazilom na naš TRR:  SI56 

290000051053576, Fizioterapija Reven d.o.o., Kranjska pot 5, sklic: datum tekočega meseca, 

namen: ime in priimek, ime programa. 

 

ŽELITE ODPOVEDATI TERMIN 
 V primeru skupinske vadbe velja, da je udeležbo zaradi akutne bolezni možno odpovedati 

največ enkrat v tekočem mesecu. V tem primeru vam nadomestni termin zagotovimo, če 

svojo odsotnost sporočite najkasneje do osme ure zjutraj na dan vadbe. 

 Mesečna karta se zamrzne v primeru bolezni za največ 7 dni. 

 V kolikor ste bili zadržani in se niste uspeli udeležiti vadbe na vaš izbrani termin, lahko termin 

nadomestite na drugih vadbenih urah 

 

UGODNOSTI ZA ZVESTOBO 
 Z veseljem vam sporočamo, da našim aktivnim članom nudimo svetovanje in 15% popust na 

vse storitve. Popust velja le ob plačani mesečni vadnini in izpolnjenim vpisnim listom.  

 

 

KONTAKTI:  
 
narocanje@t-2.si, telefon: 064 /252-802 (Fizioterapija Center zdravja) 

Bojana Reja: 031-875-339 

Polona Gašperin: 040-555-228 

Mojca Kunaver: 041-362-966 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


