
 

CJENIK ČLANARINA 
FSA – plivanje za bebe i mališane 

8 dolazaka………………………………………………………………………………… 600,00 kn 

1 dolazak…………………………………………………………………………………… 100,00 kn 

Trener u vodi sa djetetom…………………………………………………… 30,00 kn 

PAKET AQUAEDUCA BONUS – 8 x plivanje i 8 x vježbanje na suhom                                  

FSA + Baby gim ………………..……………………………………………………  800,00 kn ( 16 dolazaka ) 

ŠKOLA PLIVANJA,NAPREDNA ŠKOLA PLIVANJA 

Mjesečni program…………………………………………………………………. 400,00 kn ( 8 dolazaka) 

Pola mjeseca ili 1x tjedno…………………………………………………….  250,00 kn ( 4 dolaska ) 

Trener u vodi sa djetetom…………………………………………………..  30,00 kn 

HALLIWICK – PROGRAM VJEŽBANJA U VODI ZA DJECU 

Mjesečni Program………………………………………………………………..   300,00 kn ( 8 dolazaka ) 

Pola mjeseca ili 1x tjedno…………………………………………………..  250,00 kn ( 4 dolaska ) 

1 dolazak………………………………………………………………………………..  100,00 kn 

Privatan sat sa trenerom u vodi ……………………………………….  150,00 kn 

Trener u vodi sa djetetom…………………………………………………  30,00 kn 

AQUA AEROBIC , VJEŽBE U VODI ZA ODRASLE 

Mjesečni Program 2x tjedno……………………………………………   350,00 kn ( 8 dolazaka ) 

Mjesečni program 3 x tjedno………………………………………….   450,00 kn ( 12 dolazaka ) 

Mjesečni program 4 x tjedno ………………………………………….   500,00 kn ( 16 dolazaka ) 

Pola mjeseca ili 1x tjedno…………………………………………………..  250,00 kn ( 4 dolaska ) 

1 dolazak………………………………………………………………………………..  55,00 kn 



AQUAEDUCA AQUA BONUS PROGRAM 

Aqua aerobic 2x tjedno  + suhi trening 30 min…………..… 450,00 kn 

SUHI TRENINZI / DVORANA-bez obzira na program  300,00 kn  ( 8 dolazaka ) 

 

Članarina vrijedi do datuma na iskaznici(izostanke iskoristiti isključivo do datuma na 
iskaznici).Nadoknade se mogu odraditi isključivo do datuma na iskaznici osim u slučaju 
bolesti,koju dokazujete liječničkom potvrdom. 

Za sve mališane u programima vrijedi pravilo 50% popusta na drugo ,treće i ostalu djecu. 

Popust ostvaruje dijete u jeftinijem programu. 

Nadoknade za SVE PROGRAME se moraju najaviti barem 24 sata ranije ,inače Vam istu nismo 

dužni osigurati zbog gužve u bazenu. 

Otkazivanje sata za SVE PROGRAME vrijedi ako je sat otkazan barem dan ranije,inače će se 

smatrati iskorištenim. 

Kod otkazivanja cijelog programa povrat novaca je moguć ako nije prošlo 50% programa ,i to 

tako da vam oduzmemo neiskorištene sate+ administrativni trošak u iznosu od 85,00 kn. 

 

 

 


