
Benefit Klub Brumlovka 
Staňte se členem a získejte více možností a výhod

Balance Club Brumlovka

Jsme přesvědčeni, že pro rozhodování o členství je důležité se seznámit s prostředím a fungováním  
Balance Clubu Jsme přesvědčeni, že pro rozhodování o členství je důležité se seznámit s prostředím  
a fungováním Balance Clubu Brumlovka (dále jen BCB) přímo na místě. V případě zájmu o prohlídku  
BCB kontaktujte klientské centrum na e-mailu info@balanceclub.cz. Více informací naleznete na webu  
www.balanceclub.cz.

•    Vstup zdarma pro dvě osoby při vzniku členství

Členové Benefit Klubu obdrží při vzniku členství zdarma dva jednodenní vouchery do BCB.

•    Jednodenní voucher

Členové Benefit Klubu jsou oprávněni k zakoupení jednodenního voucheru do BCB za zvýhodněnou cenu  
300 Kč, možnost čerpání se vztahuje vždy pouze na sobotu a neděli, po předložení voucheru na recepci BCB 
včetně předložení klubové karty a průkazu totožnosti. Při zakoupení voucheru mohou vzít členové klubu  
v neděli do bazénu BCB i dítě za sazbu dle ceníku, aktuálně 150 Kč (doba pobytu dítěte je dle rozvrhu  
BCB aktuálně vymezena v době 8:00–12:00 hodin). Jednodenní voucher lze zakoupit v klientském centru  
BCB v budově Brumlovka.

•    Měsíční členství

stříbrná karta – členové Benefit Klubu jsou oprávnění k využití zvýhodněné ceny aktuálně 1 840 Kč  
a současnému uhrazení jednorázového zápisného dle ceníku BCB (aktuálně se jedná o 2 000 Kč)

zlatá karta – členové Benefit Klubu jsou oprávnění k využití zvýhodněné ceny aktuálně 2 400 Kč a současnému 
uhrazení jednorázového zápisného ve výši 50 % z ceníku BCB (aktuálně se jedná o 2 500 Kč)

diamantová karta – členové Benefit Klubu jsou oprávnění k využití zvýhodněné ceny aktuálně 4 950 Kč  
a současnému uhrazení jednorázového zápisného ve výši 50 % z ceníku BCB (aktuálně se jedná o 2 500 Kč)

partnerská karta (pouze ke zlaté nebo diamantové kartě) – členové Benefit Klubu jsou oprávnění k využití 
zvýhodněné ceny aktuálně 2 400 Kč a současnému uhrazení jednorázového zápisného dle ceníku BCB 
(aktuálně se jedná o 2 000 Kč)



Příslušnou smlouvu o členství je třeba podepsat v Klientském centru BCB a zvýhodněná cena bude poskytnuta 
na základě předložení klubové karty Benefit Klubu a průkazu totožnosti. Zvýhodněná cena platí po dobu 
členství v Benefit Klubu.

Parkování

Členové Benefit Klubu jsou oprávněni k využití veřejných parkovišť v lokalitě Brumlovka (v ulici  
Za Brumlovkou a v budovách Brumlovka, Delta a Filadelfie). Na uvedených parkovištích mají členové klubu 
denně 1 parkovací hodinu zdarma.

Stravování

Členové Benefit Klubu mohou také využívat kantýny v budovách Alpha, Delta, Filadelfie a Budova A  
za příznivé ceny stanovené příslušnými provozovateli pro nájemce budov. Aktuální provoz kantýn naleznete 
zde: https://www.brumlovka.cz/cz/obchody-sluzby?serviceMapWithList-url=restaurace&do=serviceMap
WithList-category

Atletický stadion

Členové Benefit Klubu mohou také využívat atletický stadion po získání vstupní karty za cenu 500 Kč za rok.  
V případě zájmu o tuto kartu napište prosím e-mail na: stadion@brumlovka.cz

Kulturně-vzdělávací události

Členové Benefit Klubu mají možnost účastnit se všech kulturně-vzdělávacích událostí zdarma či za  
zvýhodněnou cenu (workshopy, setkávání se zajímavými lidmi, tematické večery, přednášky, semináře, 
sportovní události apod.).

Prohlídky lokality Brumlovka a sousedská setkávání

Členové Benefit Klubu se mohou účastnit komentovaných prohlídek a sousedských setkání, o kterých  
budou předem informováni. 

Podmínky členství platné od 1. 3. 2022
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