… REGULAMIN WPŁACANIA SKŁADEK W KLUBIE KARATE KYOKUSHIN NINTAI ...
Ważny od 1.Września 2018

1. Miesięczne Opłaty Członkowskie
a. Miesięczna Składka Członkowska w Klubie wynosi minimum 60zł*
b. Składkę Członkowską należy opłacać regularnie do 15-tego dnia każdego miesiąca spóźnienia mogą
wiązać się z dopłatami umownymi opisanymi w pkt.3 Niniejszego Regulaminu.
c. Nie ma żadnych opłat wpisowych itp.
d. Pierwsze zajęcia były, są i zawsze będą bezpłatne. Na drugie należy przynieść pełną składkę.
e. Tabela Składek Członkowskich:

Składki Członkowskie w Klubie Karate Kyokushin Nintai od 01.Września 2018r.

1 Miesiąc

1 Osoba

2 Osoby z Rodziny

3 Osoby z Rodziny

Każda Kolejna Osoba

60zł

100zł

150zł

20zł

*W przypadku zwiększenia ilości grup treningowych lub wydłużenia treningów Klub będzie aktualizował cennik Składek Członkowskich
biorąc pod uwagę nowe, dodatkowe koszty.
*Rodzina- najbliższe rodzeństwo (Brat, Siostra) i rodzice ( Matka, Ojciec)

2. Formy płatności
Do 15-tego dnia każdego miesiąca
a. Gotówką u trenera, wyłącznie przed treningiem lub po zakończeniu treningów w danym dniu.
b. Przelewem na konto Klubu prowadzone w PKO BP na rachunek: podając dane klubu, a w tytule
wpisując: składka członkowska , miesiąc (Imię i Nazwisko uczestnika zajęć) Przykład:

Nazwa odbiorcy:
Adres odbiorcy:
Nr. Rachunku odbiorcy:
Kwota:
Tytuł przelewu:

Klub Karate Kyokushin Nintai
ul. Spacerowa 1/19 95-100 Zgierz
96 1020 3440 0000 7602 0214 5977
60,00zł
Jan Kowalski składka członkowska Wrzesień

3. Dopłaty umowne za spóźnienie z Opłatą Członkowską za dany miesiąc
a. Wpłaty dokonywane z opóźnieniem do 5 kolejnych dni po wyznaczonym terminie mogą zostać
obciążone kwotą umowną 20zł za każdy miesiąc ( więc jeśli opłacamy składkę w dniach od 16 – do
końca miesiąca, wtedy do miesięcznej Składki Członkowskiej doliczamy 20zł)
Uwaga!
• Jeśli np. termin ferii zimowych, wyjazdu rodzinnego lub inne zdarzenia/wydarzenia uniemożliwiają osobistą
wpłatę do 15-tego danego miesiąca, Składkę Członkowską należy wpłacić na rachunek bankowy zachowując
termin do 15-tego.
• Składka Członkowska nie podlega zmniejszeniu w związku z mniejszą ilością zajęć w miesiącu lub przez czasową
nieobecność uczestnika na zajęciach. Opłata Członkowska nie jest opłatą za treningi, lecz za przynależność do
Klubu Karate Kyokushin Nintai który w ramach swojej działalności statutowej organizuje dla swoich członków
zajęcia Karate Kyokushin.
• Jeśli Członek chce zrezygnować ze swojego członkostwa zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji. W
przypadku osób niepełnoletnich, pisemną rezygnację z członkostwa musi złożyć rodzic lub prawny opiekun
dziecka.
• Rezygnacja powoduje utratę członkostwa, a co za tym idzie uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach.
• Członek nie opłacający składki może nie zostać dopuszczony do zajęć
• Członek zalegający ze składkami za okres dłuższy niż 3 miesiące zostaje automatycznie wykreślony z listy
członków Klubu.
• W przypadku, gdy Członek Klubu uchyla się od Opłat Członkowskich Zarząd Klubu ma prawo wystąpić na drogę
sądową zgodnie z Kodeksem Cywilnym w celu odzyskania swoich należności.
Akceptacja niniejszego regulaminu jest niezbędna oby rozpocząć treningi w Klubie.

