
REGULAMIN KLUBU 
WIELKOPOLSKI KLUB SPORTOWY 

1. Klub organizują zajęcia treningowe dla dzieci, które wyrażają chęć udziału w zajęciach i startów w zawodach 
sportowych,  wypełniły odpowiednią  deklarację  i  oświadczenie  oraz  opłaciły składki  roczną  na klub oraz za  
zajęcia w systemie ryczałtowym.

W 2020 roku obowiązują następujące opłaty:
Składka roczna 150,00 – która obejmuje przede wszystkim obowiązkowe ubezpieczenie NNW, koszty administaracyjne, 
opłaty do WOZP, PZP itp
Ryczałt za zajęcia w wysokości 150,00/m-c (wybrany dzień igodz.) – NIESTOSUJE SIĘ ULG.
Brak  opłaty  za  m-c  wyklucza  uczestnika  z  zajęć  a  w  przypadku  kontynuacji  zajęć  naliczana  jest  kwota  za  
pojedyncze zajęcia od kolejnego m-c.
Koszt pojedynczych zajęcia w przypadku braku wpłaty ryczałtowej wynosi 80,00 PLN płatne w dniu zajęć!!!

2. W zajęciach prowadzonych w Klubie mogą brać udział osoby, które: 
 zapoznały się z Regulaminem Klubu i pływalni; 
 wypełniły i podpisały (za osoby niepełnoletnie – podpis rodzica lub opiekuna) deklarację i oświadczenie 
 przedstawiły ważne Zaświadczenie od Lekarza Internisty lub Lekarza Sportowego; 
 opłaciły składkę roczną; 
 opłaciły składkę ryczałtową miesięczną za udział w zajęciach 

3. Wszelkich wpłat dokonujemy na Konto Klubu 
89 1240 6595 1111 0010 2460 0911, BANK PEKAO SA
lub na miejscu w ustalonych terminach. 
Klub wystawia KP lub na życzenie Fakturę na wszelkie wpłaty do Kasy Klubu. 
Chęć otrzymania Faktury należy zgłosić najpóźniej w chwili dokonywania wpłaty.

Opłaty miesięczne za udział w treningach należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca 
(za miesiąc bieżący). 

W przypadku nie dokonania opłaty dana osoba może zostać skreślona z listy uczestników zajęć lub zostać obciążona  
kosztem zajęć pojedynczych – 80,00!!!
W przypadku wątpliwości w ustaleniu wysokości opłaty prosimy o indywidualny kontakt z kierownictwem Klubu. 
W przypadku wątpliwości ze strony klubu dotyczącej dokonanych wpłat. 
Klub zastrzega sobie prawo do przysyłania korespondencji informacyjnej na adres podany w zgłoszeniu. 

4. Składka roczna (każdy rok kalendarzowy) nie podlegają zwrotowi i nie stosuje się ulg.
5. Zastrzega się możliwość zmiany opłat za udział w zajęciach oraz zmiany rozkładu zajęć w ciągu roku szkolnego. 
6. Rozkład zajęć dla wszystkich grup podany jest na stronie http://www.wkspoznan.pl. 

W dni  ustawowo wolne od pracy,  ferii  zimowych,  wakacji  letnich oraz w okresie przerw świątecznych treningi  nie  
odbywają się.
W przypadku pokrycia się terminu treningu z terminem zawodów niektóre treningi mogą zostać odwołane.
Powyższe  zmiany  terminarza  treningów  nie  powodują  zmiany  w  wysokości  opłaty  miesięcznej,  która  jest  
ryczałtowa!!!

7. Klub nie odpowiada za dzieci przebywające poza terenem niecki basenu i/lub sali. 
Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom do czasu rozpoczęcia zajęć i zaraz po ich zakończeniu oraz o dopilnowanie ciszy 
i porządku poza miejscem ćwiczeń. 

8. Na zajęcia należy przychodzić 15 minut przed ich rozpoczęciem, aby zdążyć się przebrać. 
Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. 

9. W zajęciach może brać udział w jednej chwili maksymalnie 15 osób/instruktora, chyba że są obecni asystenci 
pozostający do dyspozycji instruktora, wówczas liczba osób ćwiczących może być większa. 

O możliwości wzięcia udziału w treningu decyduje kolejność zgłoszeń-ilość miejsc ograniczona !!!
10. Wypełniając Zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na: przetwarzanie swoich danych osobowych przez WKS w 

celach  promocyjnych,  marketingowych  i  reklamowych,  przesyłanie  Państwu  materiałów  informacyjnych, 
promocyjnych i reklamowych, rozpowszechnianych przez WKS. 
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