
Tworzymy miejsce, w którym dzeci zdobywają nowe umiejętności, pokonują 
pierwsze przeszkody i odkrywają nieograniczone możliwości swojego ciała

Dbamy, by maluchy były pełne uśmiechu, empai i poczucia właśnej wartości!

Na zajęciach dzieci i rodzice ćwiczą w wygodnym stroju sportowym oraz białych 
skarpetkach lub baletkach.  Długie włosy powinny być związane. 
Nie zapomnijcie zabrać ze sobą wody i szerokiego uśmiechu!

Opiekunowie grup do 4 roku życia, biorą czynny udział w zajęciach oraz sprawują 
opiekę nad podopiecznymi. Rodzice grup starszych nie przebywaja 

na sali podczas zajęć.

Przy płatności za pierwszy cykl, każdy uczestnik zobowiązany jest do uregulowania 
jednorazowej obowiązkowowej opłaty wpisowej w wysokości 99zł, w ramach której 

otrzymuje członkostwo BabyGym upoważniające do wielu rabatów: 
- 10% na organizację urodzin,

- 10% rabatu na Eventy
- 50zł na półkolonie,
-10% na Open Gym,

- a także wiele wiele niespodzianek w trakcie roku
Z opłaty wpisowej zwolnieni są uczestnicy, którzy dokonali płatności w ubiegłym sezonie.

Płatność za zajęcia odbywa się z góry w cyklach miesięcznych za pośrednictwem 
indywidualnego konta w systemie: hps://app.acvenow.io/
Cena jednostkowa za trening wynosi 49,-zł 

Nieobecności można odrobić w dogodnym terminie z grupą rówieśników. Brak udziału 
w zajęciach należy zgłosić do 12h przed planowanym treningiem za pośrednictwem 
panelu rodzica. Odrobienie treningu powinno nastąpic nie później niż 30 dni od 
zgłoszenia. Każdemu uczestnikowi przysługuje 10 nieobecności w sezonie ( 1x w 
miesiącu).

Kontaktujemy się z Wami za pośrednictwem systemu. Wiadomości SMS będą wysyłane z 
indywidualnej bramki z podpisem BabyGym. Prosimy na te wiadomości nie odpisywać! W 

przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod oficjalnym numerem - 535 083 208!

Jeśli pierwsze zajecia spełnią Wasze oczekiwania zalecamy zakup body gimnastycznego.

O BABYGYM!

STRÓJ DO ĆWICZEŃ

RODZIC PODCZAS TRENINGU

OPŁATA WPISOWA

ODRABIANIE ZAJĘĆ

KONTAKT - KOMUNIKACJA

OPŁATA ZA ZAJĘCIA

Symbol logowania do indywiudlanego konta rodzica 
w górnym MENU strony internetowej BabyGym.

INFORMATOR ZAJĘĆ
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