PEREKOOLI TEENUSTE HINNAKIRI
Tasulise teenuse nimetus

Hind

Beebi- ja mängukool 1 kord 50 min *sh organiseeritud tegevust 30 minutit

6,00 €

Väikelaste loovustund 1 kord 60 min *sh organiseeritud tegevust kuni 50 minutit

7,00 €

Beebi- ja mängukool, väikelaste loovustund 5 korra kaart,

kehtib 1,5 kuud

25,00 €

*sisaldab valikut teenustest: beebi- ja mängukool, väikelaste loovustund

Beebi- ja mängukool, väikelaste loovustund 10 korra kaart, kehtib 3 kuud

45,00 €

*sisaldab valikut teenustest: beebi- ja mängukool, väikelaste loovustund

Beebide massaaž 1 kord 20 min
Beebide massaaž 5 korda 1 kuu jooksul
Imikute ujutamine liblikvannis 1 kord 20 min
Imikute ujutamine liblikvannis 5 korda 1 kuu jooksul
Imikute/väikelaste ujumine basseinis juhendamisega 1 kord 30 min
Imikute/väikelaste ujumine basseinis juhendamisega 5 korda 1 kuu jooksul

6,50 €
27,00 €
7,00 €
30,00 €
5,50 €
23,00 €

Perekooli loengutasu 1 loengutund

5,50 €

Perekooli loengutasu 5 loengutundi

22,00 €

Rasedate ravivõimlemine/joogavõimlemine 1 kord 45 min
Rasedate ravivõimlemine/joogavõimlemine 5 korda 1 kuu jooksul
Vesivõimlemine rasedatele ja sünnitanutele rühmas 1 kord 50 min

5,50 €
20,00 €
5,50 €

Vesivõimlemine rasedatele ja sünnitanutele rühmas 5 korda 1 kuu jooksul

22,00 €

Kinesioteipimine rasedatele *hind sisaldab konsultatsiooni ja ühe kehapiirkonna teibi maksumust

18,00 €

Kinesioteipimise korduv protseduur *hind sisaldab ühe kehapiirkonna teibi maksumust

10,00 €

Heaolukeskuse perekaart

42,00 €

*sisaldab valikut teenustest: treeningud saalis, vesivõimlemine rasedatele rühmas, rasedate ravivõimlemine (jooga),
imikute/väikelaste ujutamine basseinis juhendamisega, imikute ujutamine liblikvannis, beebide massaaž, jõusaali
kasutamine
10 korda 2 kuu jooksul *valikust saab kasutada ühte teenust maksimaalselt 3 korda; kaart on mõeldud kasutamiseks
kõikidele pereliikmetele.

Treeningute 10 korra kaart 10 korda 3 kuu jooksul

38,00 €

*sisaldab valikut teenustest: treeningud saalis, treeningud basseinis, jooga, rühma ringtreening jõusaalis, jõusaali
kasutamine, rasedate ravivõimlemine (jooga), rasedate vesivõimlemine

Treeningute kuukaart piiranguta 1 kuu jooksul
*sisaldab valikut teenustest: treeningut saalis, treeningut basseinis, rühma ringtreening jõusaalis, jõusaali kasutamine,
rasedate ravivõimlemine (jooga), rasedate vesivõimlemine, liikumisravi seanss rühmas

45,00 €

