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Regulamin składek członkowskich w sezonie 2022/2023 
 
 

1. Składka członkowska w sezonie 2022/2023 wynosi 1 200 zł. 

2. Składka członkowska, płatna jest w miesięcznych ratach po 120 zł/ od osoby  

3. Składka członkowska, jak i jej miesięczne raty, są stałe. Uwzględniają wszystkie święta oraz dni wolne 

od pracy/ nauki. To znaczy, że niezależnie od tego czy w miesiącu jest 6 czy 9 treningów należy 

zapłacić taką samą składkę członkowską, podzieloną na miesięczne raty.    

4. W przypadku nieobecności na zajęciach powyżej 1 miesiąca, członek klubu jest zwolniony  

z obowiązku zapłacenia miesięcznej raty składki. 

5. W przypadku krótszych nieobecności na treningach, członek klubu jest zobowiązany do zapłacenia 

pełnej raty miesięcznej składki, niezależnie od przyczyny nieobecności i ilości opuszczonych zajęć. 

Żadne samowolne odliczenia nie będą honorowane. 

6. Nieobecność na zajęciach, można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach  innych 

grup, działających w naszym klubie. W tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o informację  

do instruktora/trenera prowadzącego zajęcia.   

7. Miesięczne raty składki członkowskiej, należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca  

Rata składki członkowskiej opłaconej po terminie jest o 10 zł wyższa !!!  

8. Miesięczne raty składki członkowskiej można regulować, odliczoną gotówką, bezpośrednio  

u instruktora/trenera prowadzącego zajęcia 

9. Miesięczne raty składki członkowskiej można regulować poprzez wpłaty na konto Konińskiego Klubu 

Sportowego Centrum,   

Bank Pekao SA. nr:  62 1240 1415 1111 0000 1844 0566 

przy pomocy przelewów bankowych lub przekazów pocztowych z dopiskiem w tytule wpłaty: imię  

i nazwisko ćwiczącego oraz opis: składka członkowska, rata za …. (tu podać dany miesiąc). 

Prosimy nie wpisywać żadnych innych sformułowań! 

10. Koniński Klub Sportowy CENTRUM  promuje udział rodzeństwa i ich rodziców w treningach karate.   

      W przypadku 2 osób z rodziny, łączna kwota miesięcznej raty wynosi: 220 zł, w przypadku 3 osób –    

      300 zł.,  w przypadku 4 osób - 360 zł., a w przypadku 5 osób – 400 zł. 

11. Opłata wpisowa – w sezonie 2022/2023 wynosi 40 zł od osoby. Kwotę należy wpłacić odliczoną  

      gotówką na ręce instruktora/trenera prowadzącego zajęcia wraz z czytelnie wypełnioną Deklaracją  

      Członkowską przystąpienia do Klubu lub wpłacić na konto klubu z adnotacją „opłata wpisowa – imię  

      i nazwisko uczestnika zajęć”.  

12. Ubezpieczenie NNW – każdy uczestnik zajęć treningowych zobowiązany jest do posiadania  

      indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

13. Opłaty egzaminacyjne na stopnie szkoleniowe w karate i kickboxingu można wpłacać odliczoną  

      gotówką na ręce instruktora/trenera lub na konto Klubu z opisem: opłata egzaminacyjna karate i/lub       

      kickboxing imię i nazwisko. Wysokość opłat egzaminacyjnych ustala Zarząd OYAMA Polskiej  

      Federacji Karate oraz Zarząd Polskiego Związku Kickboxingu. Ich wysokość zostanie podana  

      wszystkim uczestnikom zajęć przed sesją egzaminacyjną. 

 

 
REGULAMIN OPŁAT ZA SPECJALISTYCZNE TRENINGI DODATKOWE 

w sezonie 2022 - 2023 
 

1. Specjalistyczne treningi dodatkowe mogą być zorganizowane przez Klub przed ważnymi imprezami  
    sportowymi.  
2. Treningi dodatkowe prowadzone są w miejscu i w czasie nie kolidującym z treningami podstawowymi. 
3. Specjalistyczne treningi dodatkowe są odrębnie płatne. Wysokość opłaty ustalana jest przed cyklem  



    treningów specjalistycznych na podstawie zgłoszonej liczby uczestników oraz liczby treningów.  
4. Udział w specjalistycznych treningach dodatkowych dostępny jest dla każdego członka Klubu,  
    również dla osób nie startujących w zawodach sportowych. 
 

 
REGULAMIN OPŁAT ZA TRENINGI INDYWIDUALNE 

w sezonie 2022 – 2023 
 

1. Treningi indywidualne organizowane są przez Klub na podstawie zgłoszenia uczestnika. 
2. Cykl treningowy oraz rodzaj treningu ustalany jest indywidualnie. 
3. Treningi indywidualne są odrębnie płatne. Opłata za 1 godz. treningu indywidualnego wynosi 80zł. 

 

 

 


