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Oferta POP GYM dla Służb Mundurowych  

POP GYM Premium Club to miejsce wielu możliwości, spędzenia aktywnie czasu, jak również 

wypoczynku. Począwszy od gry w squasha, która cieszy się coraz większą popularnością, do dużej gamy 

zajęć grupowych  oraz profesjonalnie wyposażonej przestronnej siłowni. Wiemy, że sprzęt to nie 

wszystko. Na każdym kroku perfekcyjnie dbamy o naszych klubowiczów, każdy z nich ma w cenie 

karnetu trening wprowadzający z trenerem i opiekę trenera przez cały okres trwania członkostwa.  

W skład naszej kadry trenerskiej wchodzą fizjoterapeuci, licencjonowani trenerzy oraz 

instruktorzy, posiadający duże doświadczenie i ogromną wiedzę.  W klubie jest również możliwość 

ułożenia diety, lub skorzystania z masażu, a nasz Fitness Bar oferuje świeże, zdrowe sałatki i świeżo 

wyciśnięte soki owocowe.  

POP GYM to również zajęcia fitness, które odbywają się na trzech specjalnie przygotowanych salach. 

Zajęcia Indoor Cycling, Mentalne,  Taneczne (ZUMBA, SALSA, Step),  „zdrowy kręgosłup”, „płaski brzuch” 

oraz szereg zajęć wzmacniających typu Pump, ABT czy TBC które dzięki współpracy z Klubem FITNESS 

PARK zyskają nową jakość. 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy: 
 Karnety OPEN dla Państwa Kadry. Który obejmuje dostęp do wszystkich zajęć fitness, sali 

siłowni, strefy relaksu, pokoju zabaw dla dzieci, przez 7 dni w tygodniu w godzinach otwarcia 
klubu.  

- Karnet Open w cenie 99 zł miesięcznie za osobę. 

Karnet LUNCH dostęp do klubu od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15 

oraz przez cały weekend w godzinach otwarcia klubu obejmuje dostęp do zajęć fitness, sali 

siłowni, strefy relaksu, pokoju zabaw dla dzieci.  

   - Karnet Lunch w cenie 59 zł miesięcznie za osobę  

Posiadamy w swojej ofercie również 3 korty do squash które są do Państwa dyspozycji w cenie 

30 zł za godzinę za kort  

W odpowiedzi na zapytanie o parking podziemny, informuję iż nasi klubowicze mają rabat do 

ceny 2 zł za 4 godziny postoju na parkingu podziemnym.  

W razie jakichkolwiek wątpliwość pozostaje do dyspozycji, zachęcam do odwiedzin w naszym 

klubie.  

Z wyrazami szacunku 

Wice Prezes Klubu  

Łukasz Tuzimek  

tel. 601 697 636  


