AKADEMIA JUDO
POZNAŃ
„Dołącz do nas i trenuj z najlepszymi w najlepszym klubie Judo w Wielkopolsce”
60-790 Poznań ul. Taborowa 1-4
NIP:779 235 70 39
PKO BP SA: 52 10204027 0000 1202 0779 6644
www.akademiajudo.pl

tel. 881 575 676
REGON: 301115090
biuro@akademiajudo.pl

załącznik 1- REGULAMIN OPŁAT
I. Opłaty dla uczestników, których zajęcia odbywają się w przedszkolu:
1. Opłata nieobowiązkowa: opłata członkowska roczna w wysokości 55zł każdego roku (wrzesień -sierpień) –opłata
płatna do 30.09.br lub przy zapisie dziecka na zajęcia. Członek klubu otrzyma: klubową koszulkę, herb klubu do
naszycia na judogi , ubezpieczenie zniżki na zajęcia judo i wszystkie przywileje członka klubu2. Opłata miesięczna: wg cennika podanego w przedszkolu
3. Po okresie trzech miesięcy istnieje możliwość zakupu judoki klubowej , opłata za judogę jest doliczana do czwartej
składki od rozpoczęcia treningów i jest uzależniona od wzrostu dziecka: 100cm – 121zł , 110cm - 126zł , 120cm-133zl ,
130cm – 146zl , 140cm – 155zł , 150cm -1169zł , 160cm -195zł , 170cm –204zł , 180cm-223zł , w cenie: naszywka
klubowa, judoga oraz pas – dla chętnych

II. Dla pozostałych uczestników:
1. Opłata podzielona jest na 2 części:
1. Opłata członkowska roczna w wysokości 55zł każdego roku (wrzesień -sierpień) –opłata płatna do 30.09.br lub
przy zapisie dziecka na zajęcia. Członek klubu otrzyma: klubową koszulkę, herb klubu do naszycia na judogi ,
ubezpieczenie zniżki na zajęcia judo i wszystkie przywileje członka klubu
2. Opłata miesięczna( w skład opłaty wchodzi: możliwość uczestnictwa w zajęciach )
a. Opłata miesięczna- za zajęcia Judo płatna do 10- tego każdego miesiąca za miesiąc z góry .
b. Do wpłaty po terminie doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 10zł za osobę do kolejnego miesiąca.
Opłata ta jest stała bez względu na czas opóźnienia wpłaty miesięcznej.
c. 125zł miesięcznie za 1 dziecko trenujące w klubie ,będące członkiem klubu
d. 105zł miesięcznie za 2 dziecko trenujące w klubie ,będące członkiem klubu
e. 85zł miesięcznie za 3 dziecko trenujące w klubie ,będące członkiem klubu
f. 55zł miesięcznie za 4 i kolejne dziecko trenujące w klubie ,będące członkiem klubu
g. 200zł osoby, które nie dotrzymają zobowiązań członkowstwa Klubu (brak opłaty za członkostwo w br., brak
podpisania deklaracji członkowskiej , regulaminu klubu , regulamin opłat)
h. 70zł każde dziecko trenujące w klubie , będące członkiem klubu . W miesiącu gdzie występują ferie zimowe
w br. i nie odbywają się tam w tym okresie zajęcia judo.
i. 50zł – opłata rezerwacyjna w przypadku nieobecności (np. sprawy rodzinne, wyjazd) dziecka przez cały
miesiąc na zajęciach judo, należy poinformować biuro klubu drogą mailową- biuro@akademiajudo.pl
j. W przypadku urazu bądź długiej rehabilitacji (min. miesiąc) zawodnik zwolniony jest z opłaty miesięcznej po
uprzednim dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego bądź wypisu szpitalnego.
k. W dni ustawowo wolne zajęcia w Klubie nie odbywają się oraz podczas dni wolnych od szkoły dotyczy m.in.
majówki, przerwy świątecznej, bożego ciała. Opłata miesięczna nie ulega zamianie (wszystkie aktualne daty
będą opublikowane na stronie www.akademiajudo.pl)
l. Zajęcia odbywają się w okresie wrzesień-czerwiec. Treningi prowadzone są do zakończenia roku szkolnego
(opłata za zajęcia czerwcowe nie ulega zmianie).
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m. W przypadku, gdy szkoły w których prowadzone są zajęcia są zamknięte, zajęcia z judo nie odbywają się
(opłata miesięczna nie ulega zmianie).
n. W przypadku zapisu nowego dziecka na zajęcia :
-pierwszy trening do 15stego dnia danego miesiąca – pełna kwota miesięczna,
- pierwszy trening po 15stym dnia danego miesiąca- połowa kwoty miesięcznej,
- pierwszy trening w ostatnim tygodniu danego miesiąca – bezpłatnie
o. Pierwsze dwa treningi są zajęciami próbnymi. W przypadku zapisu do Klubu obowiązuje pełna opłata
miesięczna za zajęcia
p. Po okresie trzech miesięcy każdy nowy członek klubu jest zobowiązany do zakupu judoki klubowej , opłata za judogę jest
doliczana do czwartej składki od rozpoczęcia treningów i jest uzależniona od wzrostu dziecka: 100cm – 121zł , 110cm 126zł , 120cm-133zl , 130cm – 146zl , 140cm – 155zł , 150cm -169zł , 160cm -195zł , 170cm –204zł , 180cm-223zł , w
cenie: naszywka klubowa, judoga oraz pas.

2. Opłaty należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc z góry:
• przelewem na konto Klubu 52 10204027 0000 1202 0779 6644.
• W tytule prosimy o prawidłowe opisywanie przelewów zgodnie ze wzorem: Imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który jest
opłata oraz miejsce gdzie dziecko uczęszcza na zajęcia np. Jan Kowalski, styczeń , SP 35. Brak prawidłowego opisu
utrudnia prawidłowe księgowanie zobowiązań.
3. Składka członkowska roczna oraz miesięczna jest stała- bez względu na ilość odbytych treningów w danym miesiącu i niezależna
od faktycznych obecności dziecka. Nie ma możliwości odliczania części opłaty (w przypadku krótszej niż miesiąc). Miesiące
wakacyjne (lipiec, sierpień) nie są składkowe. W przypadku nieobecności dziecka na treningu z powodu choroby lub innej ważnej
przyczyny , dziecko ma prawo odrobić zajęcia w dowolnej placówce naszego klubu. W przypadku nieodbytego treningu z powodu
wyjazdu trenera na zawody lub nie odbycia się treningu np. z powodu braku sali ( sale szkolne mogą być użyte do organizacji rady
pedagogicznej) dziecko ma prawo odrobić trening w dowolnej placówce.
4. Rodziny w trudnej sytuacji finansowej – możliwość obniżenia opłaty na wniosek rodzica/opiekuna prawnego
5. REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA
a. rezygnacja z członkostwa w klubie musi mieć formę pisemną – poprzez formę pisemną rozumiemy pismo z
własnoręcznym podpisem lub jego skan przesłany na adres korespondencyjny klubu lub adres mailowy. Rezygnację należy złożyć
na 10 dni przed końcem miesiąca, aby rezygnacja obowiązywała od następnego miesiąca (czyli aby zrezygnować od kwietnia,
rezygnacja musi wpłynąć do klubu do 20 marca)
b. samo zaprzestanie przychodzenia na treningi nie jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa, obowiązek opłacania
składek mija w momencie złożenia rezygnacji
c. aby rezygnacja została przyjęta muszą być uregulowane wszystkie zobowiązania wobec klubu, w tym płatności.
Dane do przelewu:
Numer konta 52 10204027 0000 1202 0779 6644
Klub Sportowy Akademia Judo Poznań
Ul. Taborowa 1-4 , 60-790 Poznań
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