
Alumnes 

(mín.-

màx.)

TRIMESTRALS 

(set-oct-nov, 

des-gen-feb, 

mar-abr-maig)

Bimensual (juny-

juliol)
Agost MENSUAL         CLASSES SOLTES                 

BONO 10  (caduca 

als 6mesos)             

55' 3-10 105€ 70€ 38 € 14 € 130 €

55' 3-8 126€ 85€ 45 € 16 € 150 €

90' 3-8 150€ 100€ 53 € 18 € 170 €

Tots els nivells són benvinguts.  Per una classe de prova s'ha d'agafar una classe solta, o taller en els casos d'aeris sinó s'han practicat mai abans (demaneu informació).

Quota manteniment, apte per aquells mesos de vacances o que no podeu assistir regularment. Dóna dret a fer 1 classe durant aquell mes, no es perd  la plaça, ni es torna a pagar  alta. Ús màxim per 2 mesos anuals.

Quota alta per les inscripcions. Exempt de fer l'aportació aquells alumnes que no es donguin de baixa durant tot l'any, mantenint els mesos no poden assistir amb la quota  manteniment.

Les classes soltes puntuals,  no han de pagar quota alta.  Recordeu que la mensualitat completa té preferència de plaça respecte les classes soltes, algunes hores podrien tenir llista espera i no disposar places soltes.

Els trimestrals i bimensuals no es poden separar. Bimensual NOMÉS pels mesos juny I juliol.  Agost igual per tothom, permet fer 2h al mes de qualsevol disciplina durant l'agost.

TALLERS DE BUNGEE FIT DANCE O SILK POWER , UN DIVENDRES O DISSABTE AL MES (DEMANEU INFO @SALAIOGAELEMENTS) 18€ PERSONA 1H

QUOTES ELEments 

127€ bimensual 107€ bimensual

FISIIOGA  O FISIOIOGA VITAL

IFS © o AERIAL MIX

IOGA AERI SILK POWER o BUNGEE FITDANCE

1h/setmana 2h/setmana

1H IFS © + 1H FISIOIOGA 2H FISIOIOGA

65€ mensual
 classes 

soltes

Veure Normativa Vigent del centre, on s'especifica entre altres conceptes que les quotes no seran retornades en cap cas i són d'ús personal. 

El centre ELEments es reserva el dret de modificar/actualitzar aquest document sempre que ho cregui oportú, per motius propis i privats.  

QUOTA ALTA

QUOTA MANTENIMENT

35€ (20% descompte si us inscriviu 2  o + alhora)

15€ MES

190€ trimestral

55€ mensual

160€ trimestral


