
REGULAMIN OPŁAT 

STOWARZYSZENIA JK SPORT 
 

Warunki rezerwacji miejsca w grupie 
 

1. Liczba osób w grupie jest ograniczona. 

2. O kolejności naboru do danej grupy decyduje data zapisu (wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZE-

NIA dostępnego na stronie www.jksport.pl w zakładce „ZAPISY”) oraz uiszczenie opłaty w ciągu 

48h od otrzymania potwierdzenia zapisu: 

a) Wszystkie osoby, które zapisują się na zajęcia, uiszczają bezzwrotną opłatę wpisową w wyso-

kości 20zł za osobę. 

Opłaty 

1. Obowiązuje stała opłata miesięczna z wyłączeniem miesiąca, w którym wypadają ferie zimowe. 

2. Opłata jest stałą oraz uśrednioną ceną za 3, 4 lub 5 zajęć w danym miesiącu i obowiązuje przez 

cały rok szkolny.  

3. Jednorazowe wejście na salę uprawnia do jednorazowego skorzystania z zajęć, przy chęci 

kontynuacji uczestnictwa w zajęciach koszt karnetu miesięcznego jest obniżany o koszt 

jednorazowego wejścia na salę. 

4. Pokazy końcowo-roczne w czerwcu liczone są jako jedne zajęcia w tym miesiącu. 

5. Ceny zajęć podane są w cenniku i dostępne na stronie Stowarzyszenia JK Sport. 

6. Opłaty za zajęcia należy dokonać z góry do 7 dnia każdego miesiąca za pomocą przelewu 

bankowego na konto Stowarzyszenia JK Sport. 

7. W tytule przelewu należy wpisać IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, GRUPĘ/DZIEŃ ORAZ MIESIĄC, 

który Państwo opłacają. 

8. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Stowarzyszenia JK Sport. 

9. Opłata za zajęcia pokrywa koszty wynajmu sali, przybory i sprzęt używany na zajęciach, pracę 

trenerów oraz rezerwację miejsca w grupie, dlatego rodzice nie mogą samodzielnie modyfikować 

wysokości opłat. 

10. BRAK ODLICZEŃ ZA NIEOBECNOŚCI.  Istnieje możliwość odrobienia zajęć po wcześniejszym 

ustaleniu terminu z trenerem. Zajęcia można odrobić tylko w terminie do 30 dni od daty nieobecności. 

11. Cena zajęć może zostać obniżona za zgodą zarządu Stowarzyszenia JK Sport w przypadku dłuższej 

nieobecności spowodowanej chorobą. Należy wysłać maila z informacją na adres biuro@jksport.pl  

oraz dołączyć skan zwolnienia od lekarza. 

12. Rodzic zobowiązany jest powiadomić trenera drogą mailową na biuro@jksport.pl  lub SMS-em na nr. 

Tel 502-509-561 o długotrwałej nieobecności dziecka (powyżej 3 tygodni) lub jego rezygnacji z 

uczestnictwa w zajęciach. 

13. Zniżka dla rodzeństw - 20% na tańsze zajęcia. 

 

DANE do przelewu: 

Stowarzyszenie JK Sport; ul. T. Nocznickiego 25/205 

Nr. Konta:  74 1950 0001 2006 0000 3533 0002 

Tytuł przelewu: (6-cio cyfrowy numer z systemu SportsManago + imię i nazwisko 

uczestnika zajęć + miesiąc i rok, np.: #123456 Imię Nazwisko wrzesień 2021) 

http://www.jksport.pl/
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