Regulamin opłat składek członkowskich sekcji judo UKS Conrad Gdańsk
UKS Conrad Gdańsk jest stowarzyszeniem sportowym o statusie OPP, prowadzącym działalność w zakresie
szkolenia olimpijskich dyscyplin sportowych m.in. judo. UKS Conrad Gdańsk jest członkiem Polskiego Związku
Judo i Pomorskiego Okręgowego Związku Judo.
1. Każdy zawodnik po opłaceniu składki ma prawo do korzystania z treningów w ilości wskazanej przez
trenera UKS Conrad Gdańsk odpowiednio do stopnia zaawansowania, po ustaleniu planu treningowego.
Składka członkowska zawiera opłatę wszystkich licencji sportowych klubu, trenerów i zawodników
potrzebnych do startu w zawodach sportowych.
2. Składka członkowska opłacona na rzecz sekcji judo NIE JEST opłatą za zajęcia.
3. Koszt jednorazowego wejścia na trening bez opłaconej składki członkowskiej wynosi 50 zł.
4. W grupach naborowych w przypadku niezrealizowania zajęć z przyczyn losowych zajęcia można odrobić
w innych lokalizacjach.
5. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest każdego roku we wrześniu i jest ważna do 30.09. każdego
kolejnego roku.
6. Wysokość składki członkowskiej na rok szkolny 2021/22
• 1300 zł opłata jednorazowa roczna
• 760 zł opłata semestralna
• RODZEŃSTWO 2060 zł opłata roczna
• RODZEŃSTWO 1300 zł opłata semestralna
• Jeżeli dziecko uczęszcza 1 x w tygodniu (grupy naborowe) – opłata roczna 760 zł
• Jeżeli dziecko uczęszcza 1 x w tygodniu (grupy naborowe) – opłata semestralna 480 zł
Wpłata na konto bankowe: Bank Santander 65 1500 1171 1211 7004 5652 0000
Przelew na konto sekcji judo UKS Conrad Gdańsk tytułem:
Imię i nazwisko dziecka, miejsce gdzie dziecko uczestniczy w zajęciach (Chełm, Orunia, Morena,
Ujeścisko).
7. Termin płatności składek :
• do 31.10. każdego roku opłata składki rocznej lub semestralnej
• do 31.01. każdego roku opłata składki za II semestr
Uwaga!
Z powodu zagrożenia epidemiologicznego w bieżącym roku dopuszcza się opłatę miesięczną
wysokości 200 zł (dotyczy tylko grup naborowych, rozpoczynających szkolenie oraz dzieci/zawodników po
jednym roku szkolenia).
Informujemy także, że z powodu obecnej sytuacji mogą nastąpić okresy przerwania treningów w
danej lokalizacji ze względu na możliwość zamknięcia szkoły na okres 10-14 dni kwarantanny lub dłuższy
zgodny z zarządzeniami sanepidu.
We wszystkich lokalizacjach przy wejściu do szkoły obowiązuje noszenie maseczki przy przejściach
przez przestrzeń wspólną szkoły na obiekt sportowy, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły i na salę
treningową oraz zakaz wejścia Rodziców do szkoły. Zawodnicy przychodzą 15 min przed treningiem. Grupę
treningową odbiera i odprowadza do wyjścia trener.
________________________________
/Podpis Rodziców lub osoby pełnoletniej/

