
REGULAMIN WPŁACANIA SKŁADEK W KLUBIE KARATE KYOKUSHIN NINTAI 
Ważny od 1.Września 2019  

1. Miesięczne Opłaty Członkowskie 
a. Miesięczna Składka Członkowska w Klubie wynosi minimum 70zł 
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 lub przelać pełną składkę. 
e. Tabela Składek Członkowskich:  

 

Składki Członkowskie w Klubie Karate Kyokushin Nintai od 01.Września 2019r. 

 1 Osoba 2 Osoby z Rodziny* 3 Osoby z Rodziny* 4 Osoby z Rodziny* Każda Kolejna 
Osoba* 

1 Miesiąc 70 zł 130 zł 190 zł 250zł 30zł 

10 Miesięcy 
płatne z góry** 

630 zł 
oszczędzasz 70zł 

1170 zł 
oszczędzasz 230 zł 

1710 zł 
oszczędzasz 390 zł 

2250 zł 
oszczędzasz 550 zł 

- w zależności od ilości osób 
uzgodnienia indywidualne 

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)  
**promocja dla wpłacających za cały sezon z góry – jeden miesiąc gratis. Promocja obejmuje również osoby, które przez 9 kolejnych 
miesięcy od września do mają ani razu nie spóźniły się z opłaceniem składki członkowskiej – osoby takie zostaną poinformowane przez 
trenera o tym, że czerwiec jest dla nich miesiącem bez składkowym (nie będzie trzeba wpłacać składki członkowskiej za miesiąc czerwiec)  

2. Formy płatności do 15-tego dnia każdego miesiąca 
a. 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:   Klub Karate Kyokushin Nintai 
Adres odbiorcy:   ul. Spacerowa 1/19 95-100 Zgierz 
Nr. Rachunku odbiorcy:  96 1020 3440 0000 7602 0214 5977 
Kwota:    70,00zł 
Tytuł przelewu:   Jan Kowalski- składka członkowska Wrzesień 

b. Wyłącznie w przypadku braku możliwości wpłaty w formie przelewu istnieje możliwość wpłaty składki 
gotówką u trenera, przed lub po każdym treningu.  

 
3. Formy dochodzenia należności: 

a. W przypadku zaległości / spóźnienia w opłaceniu składek za:  
i. 1 miesiąc – sms przypominający o zaległości 
ii. 2-3 miesiące – publikacja danych osoby zalegającej z opłaceniem składek członkowskich na stronie 

www.karate-nintai.pl oraz na Klubowym profilu facebook 
iii. Powyżej 3 miesięcy – usunięcie członkostwa w Klubie i/lub skierowanie należności do windykacji. 

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. 

• Rezygnacja z członkostwa możliwa jest poprzez: a) poinformowanie trenera o chęci zaprzestania udziału w 

zajęciach (ustnie/telefonicznie) b) złożenie pisemnej rezygnacji, przekazanie jej trenerowi lub przesłanie na 

adres Klubu. 

• Rezygnacja powoduje utratę członkostwa, a co za tym idzie uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach.  

• Członek nieopłacający 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. 

http://www.karate-nintai.pl/

