Regulamin płatności
ci składek członkowskich Klubu Sztuk Walk
„SOKUDO” na zajęciach
zaję
samoobrony
(wchodzi w życie z dniem 01.01.2017
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Członków K.S.W „SOKUDO”, którzy złożyli
zło
deklarację przystąpienia
pienia do klubu wraz
deklaracją czynnego udziału w zaję
zajęciach samoobrony, obowiązuje miesięczna
czna składka
podstawowa w wysokości 70 zł/osoba miesięcznie przy treningach raz w tygodniu.
K.S.W „SOKUDO” w przypadku treningów samoobrony nie pobiera opłat wpisowych.
W ramach ww. składek członkowskich, K.S.W „SOKUDO” organizuje podstawowe zajęcia
ęcia
samoobrony według odrębnie
bnie ustalanych harmonogramów miesi
miesięcznych. Ww. zajęcia
ęcia
podstawowe nie są organizowane w niedziele i święta, a także w okresie wakacji w miesiącach
cach lipcu i sierpniu oraz w okresie ferii.
W miesiącach
cach lipcu i sierpniu nie jest pobierana składka członkowska.
W miesiącu,
cu, w którym przypada zako
zakończenie
czenie ferii zimowych dla województwa
mazowieckiego, wysokość składek określonych
okreś
w pkt 1 zostaje zmniejszona o 50%.
W okresie wakacji i ferii, K.S.W „SOKUDO”, może organizować dodatkowe zajęcia karate,,
samoobrony oraz obozy sportowo – rekreacyjne według odrębnych
odr
regulaminów.
Składki,, o których mowa w pkt. 1 i 5 zobowiązani Członkowie K.S.W „SOKUDO”, lub ich
prawni opiekunowie opłacają
ą za każdy
każ
miesiąc, począwszy od miesiąca,
ca, w którym
Zarządowi K.S.W „SOKUDO”, złożono
żono pisemn
pisemną "DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA
PIENIA DO
KLUBU", kończąc na miesiącu,
ącu, w którym członkostwo ustało, np. w wyniku złożenia
złożenia
Zarządowi K.S.W „SOKUDO”, pisemnej lub ustnej "REZYGNACJI Z CZŁONKOSTWA".
Składki,
i, o których mowa w pkt 1 i 5 zobowiązani Członkowie K.S.W „SOKUDO”, lub
ich
prawni
opiekunowie,
wpłacaj
wpłacają
na
rachunek
K.S.W
„SOKUDO”
28 1600 1462 1836 0667 2000 0001 do 5 -go dnia każdego miesiąca.
W tytule przelewu dotyczącego
cego opłacenia składki członkowskiej, nale
należy podać następujące
ę ące
dane: Składka za: (imię i nazwisko lub imiona i nazwiska), (nazwa miesiąca,
miesi ca, rok, za który
opłacana jest składka), np: Składka za: Adam Nowak,
Nowak styczeń 2017 r. lub Składka
a za:
Adam Nowak i Anna Nowak, styczeń 2017 r.
Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi z powodu nieobecności
ci uczestnika na
zajęciach.
W przypadku gdy "DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA
PRZYST
DO KLUBU" wpłynęła
ła po 10 dniu
miesiąca,
ca, pierwsza składka wpłacana je
jest na ww. rachunek w terminie 5 dni od złożenia
żenia
deklaracji.
Nie opłacenie miesięcznej składkii członkowskiej w terminie do 10 dnia miesiąca
ca powoduje
zawieszenie praw członkowskich do czasu uregulowania opłat.
W okresie zawieszenia praw członkowskich, członek Klubu
Klub nie może brać udziału
działu
w zajęciach sportowo - rekreacyjnych.
W przypadku zalegania z płatnościami,
ściami, składka należna
nale
w bieżącym miesiącu będzie
ędzie
powiększona
kszona o składki nie uiszczone terminowo w poprzednich miesiącach.
miesi
W przypadku
ku nieopłacania składki przez jeden miesiąc, osoba zostaje skreślona z listy
członków K.S.W. "SOKUDO". Osoba taka może
mo
ponownie zostać członkiem
K.S.W."SOKUDO",
SOKUDO", musi jednak uregulować
uregulowa zaległe składki oraz przejść od nowa procedurę
rejestracyjną.
W uzasadnionych przypadkach K.S.W. „SOKUDO”
„SOKU
może ustalić wysokość składki
członkowskiej inną niż ta, o której mowa w pkt 1.
1
Nieobecność na zajęciach, można
żna zrekompensować
zrekompensowa
poprzez dodatkowy udział
w treningach innych grup, działających
ących w naszym Klubie. W ttej sprawie należy zwrócićć się
z prośbą o informację do Instruktora prowadz
prowadzącego zajęcia.
Opłata za udział w treningu dla osób niebędących
nie
członkami Klubu wynosi 50 zł za
1 godzinę treningu i jest płatna na ręce
ęce instruktora prowadzącego
prowadz
zajęcia przed
przystąpieniem do ćwiczeń.
W sprawach nieobjętych
tych niniejszym Regulaminem decyzję
decyzj podejmuje Zarząd Klubu.

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
Zapraszamy również
www.sokudo.pl
na zajęcia Karate

organizowane:
w SP6
ul. Ambasadorska 1
Otwock

Znajdziesz tu:
Bezpieczne karate
dla dzieci

Wspólne treningi
rodzinne pod hasłem:
"ĆWICZ RAZEM
Z DZIECKIEM"

Karate dla młodzieży
i dorosłych

Treningi rekreacyjne

Karate dla
zaawansowanych

22.12
22.12.2016
r.

............................................................
podpis uczestnika zajęć
zaj / rodzica /
opiekuna prawnego

Egzaminy na stopnie
kyu

Zawody sportowe

Obozy sportowe

