REGULAMIN OPŁAT
STOWARZYSZENIA JK SPORT
1. Obowiązuje OPŁATA MIESIĘCZNA , która jest uśrednioną opłatą 3,4 lub 5 zajęć w danym
miesiącu, obowiązującą przez cały rok.
2. Opłaty za zajęcia należy dokonać z góry przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu, od
momentu rozpoczęcia zajęć za pomocą przelewu bankowego na konto Stowarzyszenia
3. W tytule przelewu należy umieścić IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA , GRUPĘ ORAZ
MIESIĄC, który Państwo opłacają.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Stowarzyszenia JK Sport.
5. Opłata za zajęcia pokrywa koszty wynajmu sali, przybory i sprzęt używany na zajęciach,
pracę trenera oraz rezerwację miejsca w grupie, dlatego rodzice nie mogą dobrowolnie
modyfikować opłat w zależność od ilości obecności dziecka.
6. BRAK ODLICZEŃ ZA NIEOBECNOŚCI. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w innych
grupach za zgodą trenera prowadzącego. Zajęcia można odrobić w terminie jednego miesiąca
od daty nieobecności.
7. W przypadku nieobecności przez cały miesiąc opłata w danym miesiącu nie obowiązuje
8. Rodzic zobowiązany jest powiadomić trenera drogą mailową na biuro@jksport.pl o
długotrwałej nieobecności dziecka (powyżej miesiąca) lub jego rezygnacji z uczestnictwa w
zajęciach.
9. Zniżka dla rodzeństw: za drugie i każde następne dziecko (młodsze) z rodzeństwa płacą
Państwo 50% ustalonej ceny w danym miesiącu.
Cennik zajęć

Warszawa grupy 1x 60 min. – 90zł/ miesiąc ; 2x tyg. 60min – 140zł
Warszawa grupy 90min. – 120zł/ miesiąc, 2x w tyg. 90min + 60min. – 170zł
Józefów i SP 273 grupy 45 min.- 60zł /miesiąc; 2x tyg. 45min. + 60min – 110zł
Wyszków wszystkie grupy– 60zł /miesiąc; 2x tyg. – 90zł
Wrzesień i czerwiec we wszystkich grupach 50% ceny stałej
Jednorazowe uczestnictwo w zajęciach - 30zł
DANE do przelewu: Stowarzyszenie JK Sport; ul. T. Nocznickiego 25/205
Nr. Konta

74 1950 0001 2006 0000 3533 0002

Tytuł przelewu : (Imię i Nazwisko uczestnika zajęć + GRUPA + MIESIĄC który opłacamy)

