Regulamin wnoszenia opłat za treningi - UKS Lider
Swarzędz
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ukslider.pl
2. Dokumentację związaną z opłatami za treningi prowadzi osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Niewnoszenie opłaty za treningi może być jedną z przyczyn zawieszenia.

§ 2 Wysokość opłat za treningi

1. W celu zapewnienia szkolenia i zaplecza sportowego Zarząd Klubu ustala opłatę za treningi w
klubie w następującej wysokości:
1. 100 zł/miesiąc – opłata podstawowa
2. 80 zł/miesiąc – opłata za jedno dziecko przy dwójce dzieci z jednej rodziny
szkolących się w Klubie
3. 60 zł/miesiąc – opłata za jedno dziecko przy trójce dzieci z jednej rodziny szkolących
się w Klubie
4. Lipiec jest jedynym miesiącem w roku, w którym zawodnik jest zwolniony z opłaty.
5. Płatności dokonujemy na konto:
•

45 2030 0045 1110 0000 0200 0890

§ 3 Wnoszenie opłat za treningi

1. Opłatę za treningi należy wnieść do 10-ego dnia danego miesiąca.
2. Opłatę za treningi można opłacić z góry za kilka miesięcy.
3. Jeśli data pierwszych zajęć ma miejsce do 20 dnia miesiąca, należy umieścić opłata za ten
miesiąc. Jeśli data pierwszych zajęć ma miejsce po 20 dniu miesiąca, opłata należy umieścić od
kolejnego miesiąca.
4. Opłaty za treningi wpłacane są na konto. W tytule przelewu należy wpisać: - imię i nazwisko
dziecka + rocznik drużyny, - miesiąc i rok, - „opłata za treningi”. Przykład: „ Jan Kowalski,
2011, 01/2022 – opłata za treningi

5. Na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego zawodnika Zarząd Klubu, ze względu na
trudną sytuację finansową bądź też w innych uzasadnionych przypadkach, może obniżyć lub
znieść opłatę podstawową za dany miesiąc lub okres. Każdy z wniosków rozpatrywany będzie
indywidualnie.
6. Nieobecność na zajęciach w danym miesiącu, z zastrzeżeniem pkt. 3 ppkt. 5, nie zwalnia z
obowiązku wniesienia opłaty podstawowej

§ 4 Zaleganie z opłatami za treningi

1. W przypadku braku wpłaty, zalegający otrzymają przypomnienie mailowe i sms’owe 15-ego
dnia danego miesiąca.
2. Od momentu otrzymania przypomnienia, rodzic ma czas do końca miesiąca na uregulowanie
zaległości.
3. Brak uregulowania zaległości będzie skutkować zawieszeniem, co wiąże się z brakiem
możliwości udziału na treningach i meczach

