REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
ORAZ INNYCH OPŁAT I OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W SZKOLENIU SPORTOWYM.

1. Osoba wstępująca do klubu składa pisemną deklarację, wnosi opłatę wpisową w wysokości 50 zł
oraz zobowiązuje się do regularnego opłacania składki członkowskiej.
2. Składka członkowska w klubie wynosi:
- 120 zł miesięcznie
- 80 zł miesięcznie dla rodziców, trzeciej i kolejnych osób z rodziny, przedszkolaków ćwiczących
w grupach przedszkolnych
Składka powinna być wpłacona na konto lub do kasy klubu do 15 dnia każdego miesiąca za dany
miesiąc.
3. Składka jest miesięczną opłatą związaną z przynależnością do klubu.
4. Składka w żadnym wypadku nie jest opłatą za treningi!
5. Składka jest pobierana od członków klubu w okresie całego roku wg. poniższych zasad:
- początkiem roku szkoleniowego jest dzień 1 września.
Rok szkoleniowy trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.
a) wysokość składki w okresie od 1 września do 30 czerwca wynosi odpowiednio 120 lub 80 zł
b)

w okresie wakacji klub prowadzi zajęcia treningowe z częstotliwością dostosowaną do

zainteresowania ze strony ćwiczących. W okresie wakacji:
•

w przypadku udziału w wakacyjnych treningach karate – obowiązuje pełna składka za
miesiąc,
w którym ćwiczysz

•

jeśli nie trenujesz w ogóle lub tylko w jednym miesiącu wpłacasz do klubu 50% składki
podstawowej za każdy miesiąc (lipiec, sierpień)

c) w przypadku nieuczestniczenia w treningach przez pełny miesiąc, niezależnie od przyczyny
ćwiczący wpłaca 50% składki podstawowej. W przypadku krótszej nieobecności lub uczestniczenia
w treningach nieregularnie obowiązuje pełna składka.
6. Wpływające do klubu składki rejestrowane są kolejno przez cały rok szkoleniowy.
Wpłacając składkę powinni Państwo w treści przelewu wpisać:
składka członkowska za Jasia Kowalskiego
7. W ramach składki mogą Państwo korzystać ze wszystkich proponowanych przez klub zajęć
w ramach grup podstawowych.
8. Na podstawie złożonej pisemnej deklaracji stają się Państwo członkiem stowarzyszenia a nie
określonej grupy treningowej, dlatego też wysokość składki nie ulega zmianie w wypadku

uczestniczenia dodatkowo w treningach innej grupy. Nieobecność na treningach w swojej grupie
treningowej można odrobić w dowolnej grupie podstawowej.
9. Zgodnie ze statutem, osoba nie opłacająca składki przez 3 kolejne miesiące, po wcześniejszym
pisemnym zawiadomieniu zostaje skreślona z listy członków klubu. Ponowne wpisanie na listę
członków związane jest z koniecznością uregulowania należności składkowych za okres
członkostwa oraz z wpłaceniem dodatkowej opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 zł.
10. Nieopłacenie miesięcznej składki członkowskiej w danym miesiącu może skutkować wykluczenie
z zajęć w miesiącu kolejnym.
11. Każdy trenujący w klubie ma obowiązek posiadania aktualnych badań z poradni sportowej.
12. Zgodnie z uchwałą Polskiego Związku Karate Tradycyjnego osoba trenująca karate tradycyjne
obowiązana jest do opłacania rocznej licencji członkowskiej PZKT. Koszt licencji = 40 zł.
13. Zawodnik przystępujący do egzaminów na stopnie uczniowskie kyu obowiązany jest wnieść opłatę
egzaminacyjną w wysokości 80 zł (zgodnie z uchwałą PZKT). Osoba przystępująca do egzaminu
mistrzowskiego również obowiązana jest wnieść stosowną opłatę, której wysokość jest określona
przez PZKT oraz WTKF.
14. Klub ubezpiecza trenujących w zakresie NNW.
Zarząd Klubu

