REGULAMIN WPŁACANIA SKŁADEK
ROCZNA SKŁADKA KLUBOWA 2010/2011 - wynosi 50 zł od osoby (Wpisowe i ubezpieczenie NNW)
Składkę tą wpłacamy jednorazowo na początku danego roku szkolnego.
MIESIĘCZNA SKŁADKA KLUBOWA - wynosi 130 zł za miesiąc (od 2 do 5 razy w tygodniu )
Składka płatna do 10-tego za każdy miesiąc z góry.
ZNIŻKA RODZINNA:
- 2 osoby 240 zł, - 3 osoby 350 zł, - 4 osoby 450 zł, - 5 osób (ustalana indywidualnie z zarządem Klubu),
(dla osób korzystających ze zniżki rodzinnej składka wpłacona po terminie plus 20 zł od osoby )
UWAGA!!!

składka klubowa dla trenujących raz w tygodniu wynosi 80 zł,
składka klubowa wpłacona jednorazowo za 5 miesięcy z góry wynosi 600 zł (50 zł zniżki)
składka klubowa wpłacona jednorazowo za 10 miesięcy z góry wynosi 1200 zł (100 zł zniżki)
składka klubowa wpłacona jednorazowo za 12 miesięcy z góry wynosi 1300 zł (100 zł zniżki)
Składka klubowa w okresie wakacji wynosi 50 zł za miesiąc (składki wakacyjne stanowią o zniżkach w kosztach
obozów i są jednocześnie przedłużeniem członkostwa klubu na następny rok szkolny)
!!! W przypadku rozpoczynania treningów (dotyczy osób płacących składkę klubową po raz pierwszy) , po 15 dniu
miesiąca wysokość składki wynosi 80 zł tylko w tym miesiącu w którym osoba przystępuje do klubu.
Wpłat składek można dokonywać:
- do 10 dnia miesiąca gotówką w biurze klubu ul. Kartezjusza 1 pokój 54 A,
- przelewem na konto klubu - w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby biorącej udział w treningu (nie
wpłacającego) oraz nazwę zajęć np. karate, oraz lokalizację sekcji np. Warszawa SP 53 ul. Rudzka, miesiąc za który
dokonujemy wpłaty.
- po terminie (po 10 dniu miesiąca) wpłata składek powiększona jest o 20 zł, którą można wpłacić w biurze klubu lub
przelewem na konto klubu. Jeśli termin ferii zimowych uniemożliwia wpłatę do 10 dnia miesiąca z powodu przerwy w
zajęciach, wpłat można dokonywać przez 10 dni od terminu rozpoczęcia zajęć po feriach.
W przypadku wpłaty przelewem na konto Klubu, dowód wpłaty jest jedynym dowodem potwierdzającym opłacenie
składki i pieczątka w legitymacji po okazaniu dowodu wpłaty instruktorowi.
W przypadku wpłaty u osoby wyznaczonej przez Klub dowodem wpłaty jest pieczątka w legitymacji. Składka
członkowska jest wartością niematerialną, dlatego nie wystawiamy faktur VAT, na żądanie Klub może wystawić KP,
rachunek lub zaświadczenie.

Wysokość składki jest stała i nie zależy od ilości zajęć w miesiącu, ani obecności opłacającego na zajęciach.
Rezygnacji z opłacania składek dokonać można, tylko w formie pisemnej potwierdzonej przez obie strony.
Złożenie pisemnej rezygnacji:
- w przypadku osoby pełnoletniej, zwalnia z obowiązku opłacania składki oraz powoduje utratę członkostwa w Klubie
i wszystkich wynikających z tego tytułu praw i obowiązków, w szczególności uczestniczenia w zajęciach
organizowanych przez Klub,
- w przypadku rodzica / opiekuna prawnego dziecka - niepełnoletniego uczestnika zajęć, zwalnia z obowiązku
opłacania składki, a dla niepełnoletniego uczestnika zajęć powoduje utratę możliwości uczestniczenia w zajęciach
organizowanych przez Klub.
Jeśli rezygnacja złożona jest do danym miesiącu zobowiązanie ustaje w miesiącu następnym. Przy ponownym
wznowieniu treningów uczestnik zajęć jest zobowiązany uiścić ROCZNĄ SKŁADKĘ KLUBOWĄ.
Rezygnację z opłacania składek można:
- złożyć w biurze Klubu ul. Kartezjusza 1 pokój 54 A
- przesłać pocztą e-mail z adresu podanego w deklaracji na adres: janek-kyokushin@wp.pl
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