
 
 

Regulamin opłat za zajęcia prowadzone przez Klub Judo „Ryś”  
w Szkole Podstawowej nr 336 przy ulicy Małcużyńskiego 4 

 
 
 

 

 Opłata w roku szkolnym 2017/18 wynosi – 160 zł miesięcznie za zajęcia 2 razy w tygodniu i 80 zł za 
zajęcia 1 raz w tygodniu 

 Opłata nie zależy od ilości zajęć w miesiącu (ferie, przerwy świąteczne itp.) ani od frekwencji 
dziecka na zajęciach  

 Dzieci początkujące mają prawo do pierwszego treningu gratis. Opłata za pierwszy miesiąc treningu jest 
obliczana indywidualnie według zasady: 1 zajęcia = 20 zł, gdzie jeden trening jest gratis (dotyczy to tylko 
miesiąca, w którym dziecko rozpoczyna zajęcia w klubie). 

 W trakcie ferii zimowych w styczniu, w głównej siedzibie Klubu (Gimnazjum 94, ul. Na Uboczu 9) zostaną 
zorganizowane dodatkowe treningi. W ramach opłaty rocznej dzieci będą mogły uczestniczyć 

w treningach codziennie od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie.  

 Dzieci, które opuściły swoje zajęcia mogą odrobić je w grupach równoległych w siedzibie głównej klubu 
(Gimnazjum 94, ul. Na Uboczu 9). 

 Dzieci z grupy zaawansowanej (wyznaczone przez trenera) mogą w ramach opłaty rocznej uczestniczyć 

w sparingach (tzw. randori), które odbywają się w piątki o 19.00-20.30 w siedzibie głównej klubu 
(Gimnazjum 94, ul. Na Uboczu 9). 

 Klub pracuje zgodnie z kalendarzem szkolnym.  

 Grafik treningów prowadzonych w SP340 w roku szkolnym 2017/18: 
o Grupa 336N – środy 16.30-17.30 i piątki 15.30-16.30 

 

 Zajęcia należy opłacić do 10-go dnia każdego miesiąca. 

 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 336N1, Kowalski Jan, IX 
 

 Treningi prowadzi trener Jarosław Szczepaniak, tel. 694-968-283, e-mail: jarek@judo-rys.pl  
 

 Siedziba Klubu Judo "Ryś", Gimnazjum 94, ul. Na Uboczu 9 
tel.: 22 648-41-60 (16.00-20.00), 660-533-522 (10.00-20.00), e-mail: klub@judo-rys.pl 
 

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

. 

 

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

