AKADEMIA JUDO POZNAŃ
„Dołącz do nas i trenuj z najlepszymi w najlepszym klubie Judo w Wielkopolsce”
60-265 Poznań ul. Głogowska 101
tel. 881 575 676
NIP:779 235 70 39
REGON: 301115090
PKO BP SA: 52 10204027 0000 1202 0779 6644
www.akademiajudo.pl
biuro@akademiajudo.pl
REGULAMIN OPŁAT „AKADEMII JUDO” w roku szkolnym 2017/2018
Umowa nr ……………/..……………./2017
Zawarta w dniu………………………. r. w Poznaniu pomiędzy:
Klub Sportowy Akademia Judo, ul. Głogowska 101 60-265 Poznań NIP 779-235-70-39
Reprezentowany przez prezesa Radosława Miśkiewicza
A Opiekunem/uczestnikiem:
Dane osobowe opiekuna:
…………………………………………zam. ……………………………………………………………………
Telefon ……………………………………..
Dane osobowe uczestnika…………………………………………………….
§1 Przedmiot umowy
Klub Sportowy Akademia Judo zobowiązuje się do prowadzenia zajęć Judo zgodnie z harmonogramem zajęć i
uwzględnieniem kalendarza roku szkolnego.
Zajęcia trwają 4.09.2017- 21.06.2018 z wyłączeniem przerw*:
Zimowa przerwa świąteczna: 22-31 grudzień 2017
Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03-03.04 2018
Majówka 30.04-4.05.2018
Boże Ciało 31.05-01.06.2018
*04.09 ruszają zajęcia na Taborowej 1 w Poznaniu, w pozostałych punktach rozpoczęcie zajęć do ustalenia
indywidualnie
§2 Odpłatność
Opłata podzielona jest na 2 części:
1. Składka członkowska roczna w wysokości 50zł(wrzesień -sierpień) –opłata płatna do 30.09.2017 lub przy
zapisie dziecka na zajęcia . Członek klubu otrzyma: klubową koszulkę, legitymację członka klubu
2. Składka miesięczna za zajęcia Judo w wysokości 90zł -opłata płatna do 10- tego każdego miesiąca dla
członków Klubu. Osoby, które nie dotrzymają zobowiązań członkowstwa Klubu płacą 140zł/mc.
Opłaty w poszczególnych miesiącach:
Wrzesień 90zł, Październik 90zł , Listopad 90zł, Grudzień 90zł, Styczeń 90zł
Luty 90zł – w miejscu Taborowa 1 oraz Luboń ., W pozostałych punktach podczas ferii zimowych nie ma zajęć i
opłata wynosi 45zł. , Marzec 90zł, Kwiecień 90zł,Maj 90zł, Czerwiec 90zł
3. Zawodnik, który nie ma opłaconych na bieżąco składek nie może uczestniczyć w zajęciach.
4. Opłaty należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca gotówką w miejscu prowadzenia lub przelewem na
konto Klubu 52 10204027 0000 1202 0779 6644. Jeśli płatność jest przelewem należy przynieść do trenera
prowadzącego wydruk potwierdzający przelew.
W tytule prosimy umieścić: Imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który jest opłata oraz miejsce gdzie dziecko
uczęszcza na zajęcia np. Jan Kowalski, XII, SP 35
5. Składka członkowska roczna oraz miesięczna jest stała- bez względu na ilość odbytych treningów w danym
miesiącu.
§3 Zniżki, zwolnienia
Zwolnienia, zniżki z opłat:
1. Zniżka dla rodzeństwa: drugie dziecko 70zł/mc, trzecie dziecko 40zł/mc, czwarte dziecko 0zł
2. Rodziny w trudnej sytuacji finansowej – możliwość obniżenia opłaty na wniosek rodzica/opiekuna
§4
Umowa zostaję zawarte na okres od dnia podpisania umowy do 21.06.2018 z miesięcznym okresem
wypowiedzenia.
§5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
§6
Oświadczam, że zapoznałem(-łam) się z regulaminem Akademii Judo dostępnym na stronie internetowej
www.akademiajudo.pl, akceptuję jego zapisy i zobowiązuję się do przestrzegania treści oraz wypełniłem(-łam)
deklaracje członkowską Klubu.
……………………………………………………
Podpis KS Akademia Judo

………………………………………………………
podpis opiekuna
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