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Snookerowy Klub Sportowy

CENNIK OGÓLNY
WYNAJEM STOŁU

1 godzina
Karnet Open 40/20 - codziennie 8-22
Karnet Limited 40/20 - pn-pt (bez świąt) 8-16

•
•
•

42
510 / mc
380 / mc

wymagana rezerwacja
obowiązkowe czyszczenie bil i szczotkowanie sukna
dla karnetów obowiązuje miesięczny limit 40 godzin gry z kimś lub 20 godzin treningu
samodzielnego (lub proporcjonalnej kombinacji tych składników)

Czas treningu: 75 min

Trening indywidualny

Pakiet 3 treningów

Pakiet 4 treningów

Dzieci 5-13

120

320

430

Młodzież 14-17

170

450

610

Dorośli (18+ lat)

210

560

750

Treningi w pakietach opłaca się z góry za dany miesiąc.
Niewykorzystane treningi nie przechodzą na kolejne okresy.

ZAJĘCIA ZAPOZNAWCZE (jednorazowe)

oferta dla osób zastanawiających się nad dołączeniem do Legia Snooker Schools

50 zł

Czas: około 45 minut plus rozmowa podsumowująca (ok. 15 minut).

Celem zajęć zapoznawczych jest obustronna weryfikacja przydatności regularnych treningów.

"Quick wins" z Krugerem - 120 zł

Esencjonalna konsultacja technik snookera. Prowadzi Przemek Kruk
Warunki i wymagania oferty:
•
•
•
•
•

minimum podstawowy stopień zaawansowania*
rozumienie istotności technik w snookerze i chęć/potrzeba ich doskonalenia
konsultacja trwa ok. 15-20 minut
oferta kierowana jest do osób chcących raczej grać niż bawić się w snookera
po konsultacji otrzymasz:
→ wskazanie ok. 3 elementów technicznych do przepracowania w pierwszej kolejności
→ ćwiczenia, które najefektywniej w tym pomogą
→ zapis wideo z konsultacją

Drogo? Pamiętaj, że płacisz nie za te 15-20 minut konsultacji, tylko za wiedzę i umiejętności zbierane przez
ponad 30 lat, w efekcie przepracowanych ponad 2000 godzin treningów indywidualnych i zajęć grupowych z
ponad setką uczniów w różnym wieku, poziomie zaawansowania, predyspozycjach i ograniczeniach, za
niezliczone godziny obserwacji i analiz praktyk najlepszych zawodników oraz trenerów na świecie. Miej jednak
na uwadze, że prowadzący może odmówić przeprowadzenia konsultacji, jeżeli uzna, że jest na nią za wcześnie
lub będzie dla Ciebie niewystarczająco wartościowa. W takim przypadku opłata oczywiście nie będzie pobrana.
* Co to znaczy "minimum podstawowy stopień zaawansowania"? Jeśli potrafisz wbić czarną z punktu cztery raz z
rzędu za każdym razem kontrolując białą bilę do następnego uderzenia, to prawdopodobnie wystarczy.

Obowiązuje od: 29/08/2021

tel.: +48 600 318 695, email: info@snooker.center

