
KARKONOSKI KLUB KARATE SHOTOKAN 
 

Komarno 147 

58-508 Jelenia Góra 

Tel. (+48) 515 216 268 

 

www.karate-karkonosze.pl 

email: kontakt@karate-karkonosze.pl 

NIP 611-281-39-12 

 

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH  

KARKONOSKIEGO KLUBU KARATE SHOTOKAN 

§1. Sposób płatności składek członkowskich. 

Począwszy od miesiąca października 2021 roku składki członkowskie należy wpłacać przelewem na podane konto 

bankowe: BNP PARIBAS Polska S.A. numer rachunku: 17 1600 1462 1803 4790 6000 0001 

Wpłat można również dokonywać bezpośrednio u Trenerów przy pomocy karty płatniczej. Trenerzy nie przyjmują wpłat 

gotówkowych. Każdorazowa transakcja zostanie udokumentowana poprzez wystawienie rachunku na wskazaną w 

przelewie osobę. Wpłat składek członkowskich należy dokonywać z góry za dany miesiąc w terminie do 10-go dnia 

każdego miesiąca, wpisując w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za jaki uiszczana jest płatność, np.: 

- Jakub Kowalski, składka za 05/2021. 

W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu w porozumieniu ze sztabem trenerskim może obniżyć lub w ogóle 

umorzyć składkę członkowską w określonym czasie. 

§2. Wysokości składek członkowskich. 

1. Składka członkowska dla członka zwykłego małoletniego oraz pełnoletniego, uczestniczącego w zajęciach sportowych 

(pobierającego szkolenie): 

- składka podstawowa 140zł/miesiąc, 

- w przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa lub dziecka i rodzica lub rodziców: 

• składka za osobę w przypadku dwóch osób 120zł/miesiąc, 

• składka za każdego kolejnego członka rodziny 80zł/miesiąc. 

2. Składka członkowska dla członka zwykłego pełnoletniego, nieuczestniczącego w zajęciach sportowych: 

- składka 10zł/miesiąc. 

3. Składka członkowska dla członka wspierającego: 

- składka 100zł/miesiąc – może występować w formie raportu. 

4. Składka członkowska dla członka honorowego wynosi 0,00zł. 

Wysokość składek ustala Zarząd Klubu na początku każdego roku kalendarzowego. W ciągu trwania roku kalendarzowego 

Zarząd Klubu może jeden raz zmienić wysokość składek członkowskich.  

§3. Obecności. 

Podczas każdych zajęć trenerzy będą sprawdzać obecność. Pojedyncze nieobecności można odrobić w innych 

sekcjach Klubu. Nieobecność w ilości co najmniej połowy treningów w danym miesiącu skutkuje obniżeniem składki w 

kolejnym o połowę. W przypadku całkowitej nieobecności na treningach w danym miesiącu składka w kolejnym wynosi 

0,00zł. 

W momencie rezygnacji osoba automatycznie zostaje wykreślona z miesięcznych opłat. W przypadku braku wpłaty 

składek, Klub zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np.: po wcześniejszym upomnieniu przez trenera 

prowadzącego o braku wpłaty – odmowy udziału zawodnika w treningach, wyjazdach, zawodach oraz innych 

aktywnościach. 
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