KOMUNIKAT PRZEDSEZONOWY 2019/2020

Składki i opłaty w sezonie 2019/2020
Rodzaj (dane do przelewu)

Opłata za zrzeszenie
Składka
sekcja narciarska
Składka
sekcja żeglarska 2019
Składka
Sekcja pływacka
Składka sekcja
narciarska wyczynowa
Treningi
ogólnorozwojowe
Składka sekcja rolkowa
oraz rowerowa

Sekcja narciarska
(TYLKO DLA OSÓB
ZRZESZONYCH W KLUBIE)

Sekcja narciarska

Szczegóły
opłata pobierana jednorazowo
tylko przy pierwszym zapisie

Klubowicze

Rodzeństwa

100,00 zł

75,00* zł

wpłata jako 1 sekcja
wpłata jako kolejna sekcja
wpłata jako 1 sekcja
wpłata – własny jacht
wpłata jako 1 sekcja
wpłata jako kolejna sekcja

1200,00 zł / sezon
1100,00 zł / sezon
850,00 zł / sezon
700,00 zł / sezon
1000,00 zł / sezon
900,00 zł / sezon

1150,00* zł
1130,00* zł
800,00* zł
700,00* zł
900,00* zł
850,00* zł

Zawody – liga – treningi
wg planu treningowego

1500,00 zł

1500,00 zł

sala gimnastyczna

Dla wszystkich aktywnych
członków klubu

BEZ OPŁAT

jesień – wiosna

Dla wszystkich aktywnych
członków klubu

BEZ OPŁAT

Wyjazd narciarski dodatkowy
ze szkoleniem

80,00 zł

70,00 zł

200,00 zł

200,00 zł

Wyjazdy dla członków klubu
płacone pojedynczo
(konieczny jest wcześniejszy zapis)

Składka sekcja
narciarska wyczynowa

Treningi – SL i GS

60,00 zł

60,00 zł

Sekcja narciarska

Wyjazdy na Kasprowy Wierch,
które odbywają się w kwietniu

60,00 zł +miejscówka

55,00 zł
+miejscówka

Składka członkowska
sezon

Tylko dla członków klubu bez
deklaracji do konkretnej sekcji
oraz dla instruktorów

100,00 zł

100,00 zł

* cena dotyczy jednego dziecka i jest zależna od ilości zapisywanego rodzeństwa.

W A Ż N E !!!!!!
BARDZO PROSIMY O WŁAŚCIWE OPISY NA PRZELEWACH. NIE opisujemy przelewów dowolnie.
Prosimy przy opisie wykorzystywać dane z tabeli i nie dopisywać nic poza imieniem i nazwiskiem
WŁAŚCIWY OPIS WPŁATY SKŁADEK: SKŁADKA SEKCJA .......................... - IMIĘ I NAZWISKO.

UWAGA: WPŁATA CZĘŚCI SKŁADKI ZOBOWIĄZUJE DO WPŁACENIA CAŁOŚCI SKŁADEK
DO DNIA 15.12.2019
Nie ma zniżek od składek. Nie ma „zwrotów” za niewykorzystane zajęcia sekcji. W wypadku choroby
uniemożliwiającej uczestnictwo w trzech kolejnych (i więcej) wyjazdach/zajęciach klubu (należy zgłosić
przed wyjazdami/zajęciami możliwie jak najszybciej) – istnieje możliwość np. dodatkowych zajęć w
klubie lub innego rozliczenia. Można zawiadomić nas nie tylko w czasie trwania dyżurów – wystarczy
wysłać wiadomość e-mail do klubu.
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