
  به نام خدا

  

   )بانوانویژه ( باشگاه ورزشی پیوند سبزتفاهم نامه همکاري با 
  

با مدیریت ) ویژه بانوان (به اطالع همکاران گرامی می رساند در پی انعقاد تفاهم نامه با باشگاه ورزشی پیوند سبز 

و همچنین همسر و  تابعه  و فرمانداري هاي مقرر گردید باشگاه مذکور براي بانوان شاغل استانداريخانم عظیمی 

تخفیفاتی بشرح ذیل براي استفاده از خدمات  و فرمانداري هاي تابعه فرزندان دختر آقایان شاغل در استانداري

  .باشگاه ارائه نماید

باشگاه  –جنب نمایندگی هیوندا آذرکار ) فلکه دوم مدرس(چهار راه دوم مدرس -بیرجند  :آدرس 

   ورزشی پیوند سبز

    32440099و  09155622617تماس به شماره  

  20الی   16عصر ها از ساعت    11الی  8صبح ها از ساعت : ساعات کار باشگاه 
  

  .اعتبار دارد 20/09/1397این تفاهم نامه تا تاریخ 
  

بهره  موضوع این تفاهم نامهمی توانند از تخفیفات    )548داخلی ( عصمتی نیا الزم به ذکر است متقاضیان با اعالم مشخصات خود به سرکار خانم 

  .مند شوند
    

  يرویژه کارکنان استاندا جدول نرخ هاي باشگاه ورزشی پیوند سبز و تخفیفات

  

ف
دی

ر
  

  طول دوره  ورزشی هاي عنوان دوره
تعداد 

  جلسات

دوره  شهریه کل

   براي عموم

  )هر نفر(

 شهریه دوره براي

  کارکنان استانداري

  )هر نفر(

  توضیحات

    ریال 450.000  ریال 600.000  جلسه 12  هیک ماه  دوره آمادگی جسمانی  1

    ریال 450.000  ریال 600.000  جلسه 12  هیک ماه  دوره ایروبیک  2

    ریال 450.000  ریال 600.000  جلسه 12  هیک ماه  دوره فیتنس   3

4  
   TRXدوره 

  )TRXکار با بند هاي (
    ریال 500.000  ریال 800.000  جلسه 12  هیک ماه

  با ارائه برنامه نویسی خصوصی  ریال 500.000  ریال 800.000  جلسه 12  هیک ماه  دوره بدن سازي   5

6  
  دوره ترکیبی مجموعه رشته ها

  )بدنسازي وآمادگی جسمانیو ایروبیک( 
    ریال 500.000  ریال 800.000  جلسه 12  هیک ماه

7  
  دوره اسپینینگ 

  )کار با دوچرخه هاي اسپینینگ(
    ریال 1.000.000  ریال 1.200.000  سهجل 12  هیک ماه

8  
ویژه دوره )انفرادي (خصوصی آموزش 

  هاي قابل برگزاري در باشگاه
  جلسه 1  -

  و ریال 200.000

  ریال 250.000

% 20با اعمال 

  تخفیف

انفرادي و با حضور مربی  آموزش خصوصی

اختصاصی و با قابلیت استفاده از تمامی 

  .ددستگاه هاي بدن سازي صورت می پذیر

  

  

  

  اداره کل امور اداري و مالی


