
V Plezalnem centru Koper uporabljamo orodje Studionaut za prijavo na VODENE VADBE ZA ODRASLE, PROSTO PLEZANJE BREZ INŠTRUKTORJA in za
plačilo teh storitev. Z aplikacijo sami upravljate izbrane pakete in nakupe, na koledarju vidite zakupljene obiske oz. vadbe, urejate plačila, itd.

VPIS NOVIH UPORABNIKOV STUDIONAUTA

1. Kliknite na https://cutt.ly/DLzcJs9 ali na gumb VPIS NOVIH STUDIONAUT UPORABNIKOV na naši spletni strani in vpišite svoje podatke.

2. Na vaš e-naslov dobite povezavo. Sledite ji in si preko nje zagotovite termin.

PRIJAVA ZA ŽE VPISANE UPORABNIKE

Za nadaljnje vpise lahko:
- kliknete na https://www.studionaut.com/Account ali
- se vpišete s klikom na gumb PRIJAVA V STUDIONAUT na naši spletni strani ali
- si snamete Studionaut mobilno aplikacijo (najdete jo lahko na app store, google store ...).

https://cutt.ly/DLzcJs9
https://www.plus-climbing.com/sl/vadbe-in-treningi/
https://www.studionaut.com/Account
https://www.plus-climbing.com/sl/vadbe-in-treningi/


PRIJAVA NA VODENO VADBO ZA ODRASLE



Izbirate med paketi:

Vadba ODRASLI: 4 obiski / 1 mesec (za 1x tedensko za obdobje 1 meseca)
Vadba ODRASLI: 8 obiski / 1 mesec (za 2x tedensko za obdobje 1 meseca)
Vadba ŠTUDENTI: 4 obiski / 1 mesec (za 1x tedensko za obdobje 1 meseca)
Vadba ŠTUDENTI: 8 obiski / 1 mesec (za 2x tedensko za obdobje 1 meseca)
Vadba ODRASLI-Mina Markovič: 4 obiski / 1 mesec (za 1x tedensko za obdobje 1
meseca)***
Vadba ŠTUDENTI-Mina Markovič: 4 obiski / 1 mesec (za 1x tedensko za obdobje 1
meseca)***

Vsak od paketov traja 40 dni
(in ne 30, zaradi primerov, ko se vodena vadba zaradi šolskih počitnic ali državnih
praznikov ne bo mogla izvesti in da vam v tem času zakupljeni paket ne propade)

Zakupljeni paket vam torej velja za 4x ali 8x obiskov (kreditov) vodene vadbe za
obdobje 1 meseca (oz. 40 dni)!

Tako da si morate vsak mesec zakupiti nov paket!

***Več o Mini Markovič:
https://www.plus-climbing.com/sl/cenik-vodenih-vadb-in-treningov/
Zaenkrat je pri njej možna vadba samo 1x tedensko.

DRUG NAČIN PRIJAVE NA VODENO VADBO:
Lahko pa najprej v CENIKU kupite želeni paket (in izberete začetni datum veljavnosti) in nato v KOLEDARJU izberete termine.

POZOR!
Na vodeno vadbo se lahko prijavite DO 1 URO pred začetkom vadbe.
Če vam v roku 40 dni ne uspe porabiti vseh zakupljenih kreditov, vam ti PROPADEJO!

https://www.plus-climbing.com/sl/cenik-vodenih-vadb-in-treningov/


NAKUP PAKETA VNAPREJ?

V tem primeru določite, kdaj vam začne veljati paket:



NA KATERO VADBO SE LAHKO PRIJAVITE?

Izbirate lahko med katerokoli vadbo za odrasle glede na nivo znanja, ki vam ustreza, pri katerem koli inštruktorju oz. kjer je še prosto mesto.

Vodeno vadbo za odrasle ločimo na:
- ZAČETNIKE
- NIVO 1: Primerno za tiste, ki plezate 1 ali 2 leti oz. ste izkušeni plezalci.
- NIVO 2: Primerno za tiste, ki plezate 3 leta ali več oz. ste zelo izkušeni plezalci.

ČAKALNA LISTA

Če je skupina za želeno vodeno vadbo že polna in se vseeno želite prijaviti, vas da na čakalno listo.
Ob morebitni sprostitvi mesta prejmete VSI na čakalni listi HKRATI e-sporočilo na e-naslov s povezavo, na kateri potrdite svojo prijavo na želeno
vadbo. Mesto na vadbi dobi, kdor se PRVI prijavi!
Če se na vadbo ne uspete prijaviti, vam kredit ostane in ga lahko unovčite kdaj naslednjič.



ODJAVA OD VODENE VADBE ZA ODRASLE

POZOR!

Od termina se lahko odjavite NAJKASNEJE 4 URE pred začetkom vadbe, v nasprotnem primeru vam zakupljeni termin oz. kredit PROPADE!

DODATNE INFORMACIJE:
plusclimbing@gmail.com (Katerina Kljun)

mailto:plusclimbing@gmail.com

