REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH KARATE / AKROBATYKA
OBOWIĄZUJE DO 30.06.2020
Składki członkowskie:
grupy szkolne:
40 zł roczna składka członkowska / składka rezerwująca miejsce
80 zł - trenujące jeden raz w tygodniu
130 zł - trenujące dwa razy w tygodniu *
150 zł - trenujące trzy i więcej razy w tygodniu *
160 zł - trenujące trzy i więcej razy w tygodniu oraz sobotnie zajęcia z akrobatyki Juranda ze Spychowa10 *
*zawodniczy trening KARATE sobota godz. 9.00-10.00 ul. Juranda ze Spychowa 10 w ramach składki członkowskiej od 130 zł

grupy przedszkolne:
50 zł trenujące jeden raz w tygodniu
100 zł trenujące dwa razy w tygodniu **
120 zł trenujące trzy i więcej razy w tygodniu **
150 zł trenujące trzy i więcej razy w tygodniu oraz sobotnie zajęcia z akrobatyki Juranda ze Spychowa10**
**zawodniczy trening KARATE sobota godz. 9.00-10.00 ul. Juranda ze Spychowa 10 w ramach składki członkowskiej od 100zł

50 zł - składka dla posiadaczy kart partnerskich UKS SEKAI
70 zł - składka egzaminacyjna
Wpłaty dokonujemy z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
Dla każdego z rodzeństwa 10 zł zniżki w każdej grupie.
Na profilu rodzica znajduje się numer konta bankowego przypisany do danej grupy szkoleniowej.
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka
/w tytule wpisujemy wyłącznie imię i nazwisko dziecka bez żadnych dopisków typu za zajęcia itp./
Składka członkowska nie jest opłatą za korzystanie z usług, więc Klub nie wystawia faktury. Może wystawić notę
obciążeniową z tytułu składek członkowskich.
Składka członkowska została uśredniona i jest równa przez 10 miesięcy od września do czerwca z uwzględnieniem
przerw w pracy placówek oświatowych, w których nasz Klub prowadzi zajęcia. Są to: ferie zimowe, przerwy
świąteczne, święta państwowe i religijne oraz przerwy związane ze szkoleniem kadry instruktorskiej, bądź przerwy
spowodowane udziałem lub organizowaniem przez nasz Klub imprez sportowych. Miesiące lipiec i sierpień są
miesiącami bez składki członkowskiej.
Nieobecność na treningach, bez względu na przyczynę, nie skutkuje obniżeniem wysokości składki członkowskiej.
Okresowe przerwy w szkoleniu nie mają wpływu na wysokość składki miesięcznej.
W przypadku odwołania treningu z powodu nieobecności trenera (choroba, wyjazd na zawody, zgrupowanie,
seminarium) członek klubu ma zawsze prawo do odrobienia zajęć w innej sekcji.
Każdy członek Klubu ma prawo do odrobienia treningu w przypadku swojej nieobecności w dowolnej placówce UKS
SEKAI.
Podczas nieobecności na zajęciach przez cały miesiąc składka rezerwująca miejsce wynosi 40zł.
Rezygnacji z członkostwa można dokonać tylko w formie pisemnej np. e-mail info@karatewarszawa.pl, złożenie
rezygnacji skutkuje wykreśleniem uczestnika z rejestru członków Klubu i jednocześnie zwalnia rodzica, opiekuna
prawnego z obowiązku opłacania składki. Jeśli rezygnacja złożona jest do 5 dnia danego miesiąca zobowiązanie
ustaje w miesiącu którego dotyczy rezygnacja. Jeśli rezygnacja złożona jest po 5 dniu danego miesiąca zobowiązanie
ustaje w miesiącu następnym po miesiącu w którym złożona została deklaracja.

.....................................
/data i miejscowość/

..............................................................
/czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/

