Regulamin dotyczący składek
INFORMACJA NA TEMAT SKŁADEK W SEZONIE 2019/20
1.

Składka roczna wynosi 950 zł i może być płatna w miesięcznych ratach po 100 zł/ od osoby za wyjątkiem miesiąca w którym przypadają
ferie zimowe (przerwa w zajęciach), rata będzie wynosić 50 zł! od osoby.

2.

W miesiącu styczniu składka jest płacona "z góry" za 2 miesiące tzn. za styczeń i luty.

3.

W miesiącu maju składka jest płacona "z góry" za 2 miesiące tzn. za maj i czerwiec

4.

Składka roczna jest zryczałtowana to znaczy uwzględnia wszystkie święta oraz dni wolne od pracy i nauki oraz
wcześniejsze zakończenie roku szkolnego (w tym m.in. "zielone szkoły" czy rekolekcje).

5.

W przypadku nieobecności powyżej 1 miesiąca (spowodowanej chorobą lub sprawami okolicznościowymi), uczestnik zajęć jest zwolniony z
obowiązku wpłacenia miesięcznej raty składki za ten miesiąc, po przedstawieniu stosownych zaświadczeń.

6.

W przypadku krótszych nieobecności na treningach, uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapłacenia pełnej składki miesięcznej, niezależnie
od przyczyny nieobecności. Żadne samowolne odliczenia nie będą honorowane.

7.

Nieobecność na zajęciach, można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach innych grup, działających w naszym klubie. W
tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o informację do instruktora prowadzącego zajęcia.

8.

Wpłaty za zajęcia należy dokonywać do 5 dnia miesiąca (np. 5 października z dopiskiem „rata za październik".)

9.

Wpłaty należy dokonywać na konto Śląskiego Klubu Karate „Goliat” na zielonych przekazach pocztowych, przy pomocy przelewów lub
innych dyspozycji bankowych lub u instruktora prowadzącego.

10.

Dowód wpłaty miesięcznej raty należy okazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia. Instruktor swoim podpisem na dowodzie wpłaty
potwierdza jego okazanie i zwraca go zainteresowanemu.

11.

Jak co roku, promujemy udział rodzeństwa i ich rodziców w treningach karate.

- w przypadku 2 osób z rodziny zniżka składki wynosi 10% od każdego ćwiczącego,
- w przypadku 3 osób – 15% od każdego ćwiczącego,
- w przypadku 4 lub więcej osób – 20% od każdego ćwiczącego.
12.

Coroczną jednorazową składkę w wysokości 50 zł (tzw. startową/wpisową) - obejmującą: członkostwo w PFK (w wys. 25zł), obowiązkowe
ubezpieczenie (wynikające z Ustawy o Sporcie) oraz opłatę manipulacyjną - należy wpłacić odliczoną gotówką na ręce instruktora
prowadzącego zajęcia wraz z czytelnie wypełnioną deklaracją uwzględniającą przepisy RODO oraz orzeczeniem lekarskim
najpóźniej do 7 dni od czasu rozpoczęcia treningów !

13.

Osoby , które nie złożą deklaracji , nie mogą brać udziału w zajęciach, egzaminach, obozach itd.

14.

Składki za udział w egzaminach należy wpłacać gotówką na ręce instruktora. Wysokość składek egzaminacyjnych ustalają Zarządy
Stowarzyszenie Oyama Karate w Polsce i Polskiej Federacji Karate.

15. Składka Klubowa może ulec zmianie w przypadku zmian czynszu lub innych okoliczności.

Aktualny numer konta to :
B.ŚL S.A. O/K-CE , 32 1050 1214 1000 0007 0006 1724
ŚLĄSKI KLUB KARATE "GOLIAT"

•
•

Wszelkie informacje znajdują się na naszej stronie internetowej : WWW.KSWGOLIAT.PL
Szczegółowych informacji na temat zajęć poszczególnych grup udzielają również instruktorzy Oyama Karate przed lub po każdym treningu
oraz Prezes Klubu sensei Jerzy Walaszczyk – Tel. 602 75 33 33
Telefonicznych Informacji na temat organizacji zajęć ŚLĄSKIEGO KLUBU KARATE "GOLIAT" udziela także:
Biuro Zarządu w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem tel. : 32 / 259-71-12

