
Regulamin opłat w UKJ „Ryś” w roku szkolnym 2015/16 
 
 

1. Każdy członek Uczniowskiego Klubu Judo „Ryś”, z tytułu przynależności do Klubu, ma 
obowiązek opłacać składkę członkowską.  

2. Składka członkowska jest składką roczną i jest ustalana przez władze Klubu przed 

rozpoczęciem roku szkolnego.  

3. Składka członkowska jest płatna w 10-ciu równych ratach do 10-go dnia miesiąca 

począwszy od września do czerwca.  

4. W składkę członkowską wliczony jest koszt ubezpieczenia NNW. 

5. Wysokość składki jest niezależna od ilości zajęć, w jakich uczestniczy członek klubu. 

6. Płatności należy dokonywać w kasie Klubu (sklepik). 

7. W wyniku decyzji władz Klubu mogą być stosowane następujące ulgi w wysokości składki 

członkowskiej: 
a. 50-90%  - zasłużeni zawodnicy Klubu od wieku juniora odnoszący wysokie wyniki 

sportowe: (medale w MP, ME, MŚ)   
b. 25-75% - członkowie Klubu będący w trudnej sytuacji materialnej, realizujący rzetelnie 

program szkoleniowy (frekwencja podczas zajęć 90-100% w przeciągu ostatnich 12 
miesięcy) 

c. 25-50% - członkowie Klubu, którzy ze względu na kontuzję uczestniczą w zajęciach 
Klubu w niepełnym wymiarze. Ulga dotyczy uczestników, biorących udział w zajęciach 
klubu raz w tygodniu lub zawodników, którzy ulegli kontuzji. W przypadku kontuzji ulga 
jest przyznawana na podstawie zwolnienia lekarskiego i opinii trenera. 

d. 75% - członkowie Klubu, którzy przez dłuższy okres (ponad miesiąc) nie uczestniczą w 
zajęciach.  

e. 40% - członkowie w wieku poniżej 6 roku życia. 

8. Ulga dotycząca składki członkowskiej jest przyznawana, przez władze Klubu, na dany rok 

szkolny, na podstawie podania członka, a w wypadku nieletnich jego rodzica. 
 
 

 Składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia tylko opłatą za przynależność do Klubu.  

 Składka członkowska jest składką roczną i nie zależy od ilości zajęć w miesiącu (ferie, 
przerwy świąteczne itp.) ani od frekwencji dziecka na zajęciach.  

 W składkę zostało wliczone ubezpieczenie NNW. 

 W roku szkolnym 2015/16 składka roczna wynosi 1450 zł 

 Składka jest podzielona na 10 równych rat, po 145 zł które są opłacane do 10-go 
dnia każdego miesiąca. 

 W grupach przedszkolnych składka roczna wynosi 800 zł (płatna w 10 ratach po 
80 zł). 

 
Dni wolne od pracy w roku szkolnym 2015/16: 

 11 XI – Dzień Niepodległości 

 23 XII- 1 I – ferie świąteczne 

 6 I – Święto Trzech Króli 

 1-14 II – ferie zimowe  
W trakcie ferii zimowych w lutym, klub prowadzi dodatkowe, bezpłatne zajęcia. W ramach 
opłaty rocznej dzieci będą mogły uczestniczyć w treningach codziennie od poniedziałku do 
piątku przez dwa tygodnie.  

 24-29 III – ferie wielkanocne 

 2 V – Dzień wolny 

 3 V – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 

 26 V – Boże Ciało 

 27 V – Dzień wolny 

 21 VI – ostatni dzień zajęć 


