
Regulamin płatności składek członkowskich Klubu Sztuk Walk 
„SOKUDO” 

(wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r.) 
 

 
1. Członków KSW  SOKUDO, którzy złożyli deklarację przystąpienia do klubu wraz deklaracją 

czynnego udziału w zajęciach karate, obowiązuje miesięczna składka podstawowa 
w wysokości 160 zł/osoba, w zajęciach lekkoatletycznych 100 zł/osoba. 

2. Członków KSW SOKUDO, którzy złożyli deklarację przystąpienia czynnego udziału 
w 2 zajęciach (karate i lekkoatletyki), obowiązuje miesięczna składka podstawowa 
w wysokości 220 zł/osoba. 

3. Członków KSW SOKUDO o których mowa w pkt 1, pozostających ze sobą we wspólnym 
gospodarstwie domowym, których składki pochodzą z jednego budżetu, za zajęcia 
obowiązuje obniżona miesięczna składka podstawowa w wysokości: 

1) karate: 2 osoby z rodziny - 140 zł/osoba, 3 osoby z rodziny i więcej - 
130 zł/osoba.  

2) lekkoatletyka: 2 osoby z rodziny i więcej - 90 zł/osoba, 
3) karate i lekkoatletyka: 2 osoby z rodziny i więcej - 200 zł/osoba.  

4. KSW SOKUDO pobiera jednorazową opłatę wpisową od nowych członków - 
50 zł/osoba. 

5. W ramach ww. składek członkowskich KSW SOKUDO organizuje podstawowe zajęcia karate 
i lekkoatletyczne według odrębnie ustalanych harmonogramów miesięcznych. Ww. zajęcia 
podstawowe nie są organizowane w niedziele i święta, a także w okresie wakacji - 
w miesiącach lipcu i sierpniu oraz w okresie ferii. 

6. W miesiącach lipcu i sierpniu nie jest pobierana składka członkowska jeżeli nie ma zajęć. 
7. W okresie wakacji i ferii KSW SOKUDO może organizować dodatkowe zajęcia karate oraz 

obozy sportowo – rekreacyjne według odrębnych regulaminów. 
8. Składki, o których mowa w pkt. 1, 2, 3 i 4  nie zawierają opłat egzaminacyjnych oraz opłat 

licencyjnych, startowych w zawodach karate i lekkoatletycznych – w przypadku przystąpienia 
do egzaminu i/lub startu w zawodach karate i lekkoatletycznych ww. opłaty ponoszą 
uczestnicy zajęć. W szczególnie uzasadnionych przypadkach KSW SOKUDO może w całości 
lub w części pokrywać wspomniane opłaty startowe ze środków klubu. 

9. Składki, o których mowa w pkt. 1, 2, 3 i 4 zobowiązani Członkowie KSW SOKUDO lub ich 
prawni opiekunowie opłacają za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym Zarządowi 
KSW SOKUDO złożono pisemną "DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU", kończąc 
na miesiącu, w którym członkostwo ustało, np. w wyniku złożenia Zarządowi KSW SOKUDO, 
pisemnej lub ustnej  "REZYGNACJI Z CZŁONKOSTWA". 

10. Składki, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 4 zobowiązani Członkowie KSW SOKUDO  
lub ich prawni opiekunowie, wpłacają na numer konta bankowego KSW SOKUDO  

28 1600 1462 1836 0667 2000 0001 do 5 - go dnia każdego miesiąca. 
11. W przypadku gdy "DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU" wpłynęła po 10 dniu 

miesiąca, pierwsza składka wpłacana jest na ww. rachunek w terminie 5 dni od złożenia 
deklaracji. 

12. Nie opłacenie miesięcznej składki członkowskiej w terminie do 10 dnia miesiąca powoduje 
zawieszenie praw członkowskich do czasu uregulowania opłat. 

13. W okresie zawieszenia praw członkowskich, członek Klubu nie może brać udziału w zajęciach 
sportowo - rekreacyjnych, przystępować do egzaminów na wyższe stopnie, oraz uczestniczyć 
w obozach i imprezach rekreacyjno - sportowych organizowanych przez Klub. 

14. W przypadku zalegania z płatnościami, składka należna w bieżącym miesiącu będzie 
powiększona o składki nie uiszczone terminowo w poprzednich miesiącach. 

15. W przypadku nieopłacania składki przez jeden miesiąc, osoba zostaje skreślona z listy 
członków KSW SOKUDO. Osoba taka może ponownie zostać członkiem KSW SOKUDO, 
musi jednak uregulować zaległe składki oraz przejść od nowa procedurę rejestracyjną. 

16. W tytule przelewu dotyczącego opłacenia składki członkowskiej, należy podać następujące 
dane: np: Składka członkowska za: Adam Nowak, wrzesień 2021 r. lub Składka za: Adam 

Nowak i Anna Nowak, wrzesień 2021 r. 
17. W uzasadnionych przypadkach KSW SOKUDO może ustalić wysokość składki członkowskiej 

inną niż te, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 4. 
18. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi z powodu nieobecności uczestnika na 

zajęciach. 
19. 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. 

20. Opłata za udział w treningu dla osób niebędących członkami Klubu wynosi 50 zł za 1 godzinę 
treningu i jest płatna na ręce instruktora prowadzącego zajęcia przed przystąpieniem do 
ćwiczeń. 

21. Wydanie zaświadczenia dla członka Klubu, tylko po dokonaniu wpłaty 10 zł na konto klubowe. 
22. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Zarząd Klubu. 

 

 

.............................................................................................................. 

data, czytelny podpis uczestnika zajęć / rodzica / opiekuna prawnego 

 

Klub Sztuk Walk "SOKUDO" 
ul. Kraszewskiego 85 O/1, 
05-402 Otwock 

REGON 147428675 

NIP 532 204 96 29 

tel. +48 667339147 

biuro@sokudo.pl 
www.sokudo.pl  
Kraszewskiego 85 O/1, 
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