KOMUNIKAT PRZEDSEZONOWY 2021/2022

Wpłaty na obozy w Polsce w wysokości 400 PLN z opisem „sekcja narciarska” płatne do 30.11.2021

Składki i opłaty w sezonie 2021/2022
Rodzaj (dane do przelewu)

Szczegóły
opłata pobierana jednorazowo
tylko przy pierwszym zapisie

Klubowicze

Rodzeństwa

100,00 zł

75,00* zł

wpłata jako 1 sekcja
wpłata jako kolejna sekcja
Składka sekcja

1300,00 zł / sezon
1250,00 zł / sezon
1000,00 zł / sezon
200,00 zł / sezon
1100,00 zł / sezon
1000,00 zł / sezon

1250,00* zł
1200,00* zł
950,00* zł
200,00* zł
1000,00* zł
950,00* 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

120,00 zł

100,00 zł

280,00 zł

280,00 zł

Opłata za zrzeszenie
Składka
sekcja narciarska
Składka
sekcja żeglarska 2022
Składka
Sekcja pływacka
Składka sekcja
narciarska wyczynowa
Treningi
ogólnorozwojowe

Składka sprzętowa „jachtowa” **

wpłata jako 1 sekcja
wpłata jako kolejna sekcja

Składka sekcja rolkowa
oraz rowerowa

Sekcja narciarska
(TYLKO DLA OSÓB
ZRZESZONYCH W KLUBIE)

Wyjazdy dla członków klubu
płacone pojedynczo

Sekcja narciarska

(konieczny jest wcześniejszy zapis)

Składka sekcja
narciarska wyczynowa

Treningi – SL i GS

100,00 zł

100,00 zł

Składka członkowska
Sezon

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

200,00 zł

200,00 zł

* cena dotyczy jednego dziecka i jest zależna od ilości zapisywanego rodzeństwa.
** składka sprzętowa. Na utrzymanie jachtów np. zakup klubowych krawatów, izolek itp. Nie zwalnia w grupie
regatowej od wymiany zużytych szotów, fałów, zbiorników wypornościowych oraz posiadania własnych
krawatów. Nie zwalnia też z opłaty za zgubienie lub zniszczenie sprzętu klubowego.

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 15.12. br.
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.

KONTO BANKOWE Klubu Narciarskiego LIDER
PKO BP nr 60 1020 2906 0000 1102 0160 4701
WPŁATY ZA ALPY – FERIE:
Wpłat za wyjazd na Ferie - Alpy dokonujemy po zgłoszeniu i jego akceptacji w klubie bezpośrednio na konto
NJN Travel. Przelewu należy dokonać w podanym terminie po uzyskaniu oferty. Potem możliwa korekta ceny w
związku ze zmianą kursu euro. Konto NJN Travel: 44 1140 2004 0000 3702 7646 3099
www.lider.krakow.pl

