REGULAMIN CZŁONKOSTWA W UCZNIOWSKIM KLUBIE SPORTOWYM
SEKCJA SPORT
Każdy uczestnik zajęć UKS Sekcja Sport który wniesie opłatę, posiada prawo do:
•

Uczestnictwa w cotygodniowych zajęciach, odbywających się w ramach rocznego cyklu
treningowego z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych oraz ujętych przerw w pracy
klubu (podane poniżej);

•

Uczestnictwa w dodatkowych wydarzeniach, których organizatorem jest UKS Sekcja Sport;

•

Uczestnictwa

w

letnich

i

zimowych

obozach

sportowych,

których

współorganizatorem/organizatorem jest UKS Sekcja Sport – za dodatkową opłatą;
•

Korzystania ze zniżek;

•

Uczestnictwa w zawodach sportowych organizowanych na terenie Trójmiasta i poza nim – za
dodatkową opłatą.

Płatności:
•

Wpłaty za zajęcia należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca;

•

W przypadku nie uiszczenia opłaty do 10-go dnia miesiąca składka członkowska w
danym miesiącu wzrasta o 30 zł !
Opłaty za zajęcia dokonywane są w dwojaki sposób :

•

a) poprzez aplikacje mobilną do której dostęp uzyskuje każdy uczestnik w momencie stania
się członkiem klubu
b) przelewem tradycyjnym na dane klubu
( Uczniowski Klub Sportowy Sekcja Sport Alior Bank 49-2490-0005-0000-4500-8898-5744.
W tytule przelewu prosimy umieścić: Składka członkowska, imię i nazwisko dziecka, miesiąc
za który jest opłata oraz miejsce gdzie dziecko uczęszcza na zajęcia, np.: Składka
członkowska, Jan Kowalski, IX, SP 55;
•

Koszt jednorazowego uczestnictwa w zajęciach wynosi 30zł;

•

Przerwy w zajęciach:
Wszystkich świętych 1-3.11.2019r.
Święto Niepodległości 11.11.2019
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019 r. - 6.01.2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9-14.04.2020r.
Weekend majowy 1-3.05.2020 r.

•

Ostatni trening w semestrze 2019/2020 odbywa się 25 czerwca 2020 r.

Warunki uczestnictwa dziecka w zajęciach:
1. Każdy, kto złoży wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską jest uprawniony wg.
powyższych praw i zobowiązany do wnoszenia opłat zgodnie z ich harmonogramem.
2. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach.
3. Oświadczenia dotyczące dziecka mogą składać wyłącznie jego rodzice/opiekunowie prawni.

4. Rezygnacje z uczestnictwa dziecka w zajęciach dostarczamy w formie pisemnej do trenera
prowadzącego zajęcia lub e-mailem pod adres biuro@sekcjasport.pl.
5. Krótkotrwała nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia z obowiązku ponoszenia opłat.
6. Istnieje możliwość czasowego zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat za zajęcia sportowe,
jednak wyłącznie w przypadku długotrwałej nieobecności dziecka na zajęciach z medycznych
powodów losowych, jak urazy, hospitalizacja, itp. i po wcześniejszej konsultacji z
przedstawicielem Sekcji Sport.
Zniżki:
•

Zniżka dla rodzeństw: 2 osoby 10%, 3 osoby 15%, 4 osoby i więcej 20% zniżki,

Ubezpieczenie NNW:
Oświadczam iż moje dziecko posiada ubezpieczenie NNW obejmujące zajęcia taneczne / sporty
walki/akrobatykę a jego kopię prześlę na adres klubu e-mail sekcjasportbiuro@gmail.com
W przypadku braku ubezpieczenia zobowiązuję się takowe ubezpieczenie wykupić we własnym
zakresie lub w klubie.
Informacje ogólne:
•

UKS Sekcja Sport informuje, iż zajęcia mogą zostać zaprzestane z powodu zbyt małej ilości
dzieci uczęszczających na zajęcia;

•

Trener ponosi odpowiedzialność za dziecko wyłącznie w czasie trwania zajęć;

•

Informujemy, iż istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia w ramach
uczestnictwa w zajęciach. Po dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z Sekcją Sport.
Tel 514-797-199, e-mail: biuro@sekcjasport.pl.

Akceptuję postanowienia deklaracji członkowskiej dziecka w zajęciach i regulaminu UKS Sekcja
Sport oraz wyrażam zgodę na umieszczanie w bazie danych i przetwarzanie danych osobowych przez
UKS Sekcja Sport, przekazywanie informacji przez podane w deklaracji środki przekazu, bezpłatne
wykorzystanie wizerunku dziecka przez UKS Sekcja Sport do celów marketingowych, na podstawie
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