
 
 

Regulamin opłat za zajęcia prowadzone przez Klub  Rekreacji „Ryś”  
w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6 

 
 

 
 

1. Zajęcia są prowadzone przez firmę prywatną Klub Rekreacji „Ryś” - Cezary Borzęcki, NIP 118-016-27-03, 
zarejestrowaną w Warszawie przy ulicy Dereniowej 2/19.  

2. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy i nie są treningami sportowymi w myśl ustawy o sporcie, a jedynie 
formą rekreacji ruchowej mającej na celu wprowadzenie i zachęcenie do uprawiania judo w klubie 
sportowym jakim jest Uczniowski Klub Judo „Ryś” mający siedzibę w budynku dawnego Gimnazjum 94 
(obecnie SP 336) przy ulicy Na Uboczu 9. W związku z powyższym dzieci uczestniczące w zajęciach nie 
są objęte dodatkowym ubezpieczeniem NNW, gdyż firma będąca działalnością gospodarczą nie ma 
obowiązku ubezpieczać uczestników 

3. Opłata w roku szkolnym 2017/18 wynosi – 160 zł miesięcznie.  Opłata za 1 raz w tygodniu to 80 zł 
4. Zajęcia należy opłacić przelewem do 10-go dnia każdego miesiąca. 
5. Opłata nie zależy od ilości zajęć w miesiącu (ferie, przerwy świąteczne itp.) ani od frekwencji dziecka na 

zajęciach.  
6. W ramach ścisłej współpracy Klubu Rekreacji „Ryś” z Uczniowskim Klubem Judo „Ryś” dzieci ćwiczące w 

SP 81: 

• które opuściły swoje zajęcia mogą odrobić je w grupach równoległych prowadzonych przez 
Uczniowski Klub Judo „Ryś” w budynku dawnego Gimnazjum 94, ul. Na Uboczu 9.   

• w trakcie ferii zimowych (15-28 stycznia 2018) będą mogły uczestniczyć w treningach, 
codziennie od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie 

• w trakcie „majówki” (2,4,6 maja 2018) będą mogły uczestniczyć w treningach przy ul. Na 
Uboczu 9 

• z grupy zaawansowanej (wyznaczone przez trenera) mogą bez dodatkowych opłat 
uczestniczyć w sparingach (tzw. randori), które odbywają się w piątki o 19.00-20.30 w UKJ 
„Ryś”, ul. Na Uboczu 9) 

7. Dzieci z grupy naborowej (początkującej) mają prawo do pierwszego treningu gratis. Opłata za pierwszy 
miesiąc w grupie naborowej jest obliczana indywidualnie według zasady: 1 zajęcia = 19 zł, gdzie jeden 
trening jest gratis.(dla dzieci trenujących 1 raz w tygodniu koszt jednego treningu wynosi 20 zł) 

8. Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem szkolnym publikowanym przez dyrekcję szkoły.  
9. Grafik treningów prowadzonych w SP81 w roku szkolnym 2017/18: 

 

• Grupa 81N - (początkująca klasy 0-2): środa i piątek godz. 14.35-15.20  

• Grupa 81S - (ćwiczący jeden rok): środa i piątek godz. 15.25-16.10  

• Grupa 81Z - (ćwiczący ponad 2 lata): środa i piątek godz. 16.15-17.00   
 

10. Opłaty są przyjmowane tylko przelewem na konto: 
Klub Rekreacji „Ryś”  
ul. Dereniowa 2/19 
02-776 Warszawa 
51 1940 1076 3085 3290 0000 0000 
W treści przelewu proszę podać nr grupy, nazwisko i Imię dziecka oraz miesiąc opłaty: 
np 81N, Kowalski Jan, XI 
 

11. Treningi prowadzi: 
trener Adam Czyż (600 424 777, adam@judo-rys.pl) 
 

12. Informacja na temat opłat tel.: 22 648-41-60 (16.00-20.00),660-533-522 (16.00-20.00), e-mail: klub@judo-
rys.pl 
 

13. Nasza strona informacyjna:  
o www.judo-rys.pl 
o www.judonaursynowie.pl 
o Facebook: https://www.facebook.com/KlubJudoRys?ref=hl 

. 

 

http://www.judo-rys.pl/

