CENNIK ZAJĘĆ W UKS SADYBA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
OPŁATA ZA 1 MIESIĄC

CZAS TRWANIA
ZAJĘĆ (MIN)

DYSCYPLINA
SPRAWNY MALUCH
SPRAWNY PRZEDSZKOLAK
JUDO DLA DZIEWCZĄT
JUDO (gr. Sportowe 6-8 lat)
JUDO (gr. Sportowe 8-12 lat)
JUDO (gr. Sportowe 12-16 lat)
GIMNASTYKA I AKROBATYKA
AIKIDO
JUDO (młodzież i dorośli)

30
45
60
60
60
75
60
60
90
JEDNORAZOWA OPŁATA WPISOWA ZA ROK
SZKOLNY 2020/2021

1x/tydz.

2x/tydz.

110 zł

170 zł

120 zł

180 zł

3x/tydz.

200 zł

dodatkowe zajęcia
gimnastyka (piątek)

100 zł

Opłata za
dodatkowe zajęcia
w sobotę

Opłata za zajęcia
jednorazowe

Opłata
jednorazowa 2 0 zł od osoby
za jedno
wejście .
Obowiązują
zapisy do grupy

35 zł

160 zł
Z OPŁATY ZWOLNIENI SĄ UCZESTNICY OBOZU W GIŻYCKO 2020
ORGANIZOWANEGO PRZEZ UKS SADYBA

80 zł

CENNIK URODZIN
OPŁATA ZA 1 BLOK URODZINOWY (2 GODZINY) DLA CZŁONKA KLUBU
(UCZESTNIKA ZAJĘĆ) UKS SADYBA

OPŁATA ZA 1 BLOK URODZINOWY (2 GODZINY) DLA OSOBY NIE
BĘDĄCEJ CZŁONKIEM KLUBU (UCZESTNIKIEM ZAJĘĆ) UKS SADYBA

450 zł

650 zł

DOPŁATA DO DODATKOWEGO 1 JUBILATA
KLUBOWICZ

SPOZA KLUBU

150 zł

250 zł

ZNIŻKI W OPŁATACH ABONAMENTOWYCH na rok 2020/2021
ZNIŻKI RODZINNA
ZNIŻKA RODZINNA (DOTYCZY RODZEŃSTWA)

2 osoba

3 osoby

pow. 3 osób

KWOTA (dotyczy tylko zajęć 2x lub 3x/tydzień)

po 15 zł od
każdej osoby

po 20 zł od
każdej osoby

po 30 zł od
każdej osoby

ZNIŻKI RODZINNA
ZNIŻKA RODZINNA (DOTYCZY RODZICÓW)
ZNIŻKA DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE UCZESTNICZĄ W ZAJĘCIACH W UKS SADYBA 2 LUB 3x W TYGODNIU

WPISOWE
-50%

ABONAMENT
-50%

ZNIŻKI SPECJALNE (dotyczy tylko abonamentów 2x lub 3x/tydzień)
OSOBY UPRAWNIONE DO ZNIŻKI

UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

STUDENCI do 26-go roku życia

SENIORZY (pow. 60 roku życia)

KWOTA

20 zł od osoby

20 zł od osoby

20 zł od osoby

INNE ZNIŻKI
Uczestnikom, którzy mają opłacony abonament co najmniej DWA RAZY W TYGODNIU, przysługuje zniżka na dodatkowe (inne zajęcia) w wysokości 25% kwoty abonamentu w przypadku zajęć
jeden raz w tygodniu. W przypadku dodatkowych zajęć dwa lub więcej razy w tygodniu, 33% zniżki przysługuje na niższy abonament.
W przypadku nieobecności trwającej powyżej 1 miesiąca, ale nie dłuższej niż 3 miesiące, uczestnikowi przysługuje opłata podtrzymująca w wysokości 50% abonamentu, z którego korzystał przed
nieobecnoscią, gwarantująca miejsce w grupie.

WAŻNE INFORMACJE! (na podstawie obowiązującego regulaminu klubu UKS SADYBA)
1) Opłatę abonamentową należy wpłacić najpóźniej do 5. dnia miesiąca, za który opłata jest uiszczana. Opłata za miesiąc zajęciowy nie podlega przesunięciu na inny miesiąc ani zwrotowi.

2) W przypadku gdy grupa jest pełna, brak opłaty za zajęcia w danym miesiącu (do 10. dnia miesiąca), skutkuje skreśleniem uczestnika z listy zajęć UKS SADYBA i zajęciem tego miejsca przez
osobę z listy rezerwowej. Ponowny zapis na zajęcia wymaga przejścia pełnej procedury zapisu na zajęcia, w tym uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej.
3) Niezgłoszenie rezygnacji z zajęć do ostatniego dnia roboczego miesiąca, skutkuje naliczeniem opłaty abonamentowej za zajęcia na kolejny miesiąc. Rezygnacji należy dokonać tylko w formie
pisemnej w biurze UKS SADYBA lub mailem na adres: uks.sadyba@gmail.com lub biuro@ukssadyba.pl. Rezygnacja ustna nie będzie honorowana.
4) Zniżki w opłatach abonamentowych nie dotyczą abonamentów za zajęcia 1x w tygodniu. Aby udzielone zostały zniżki (w tym również zniżka rodzinna) wszystkie osoby uprawnione do
otrzymania zniżki muszą mieć wykupione PEŁNE ABONAMENTY (co najmniej 2 x w tygodniu).
5) Zniżka abonamentowa za osiągnięcia sportowe będzie realizowana w miesiącach kolejnych (3 miesiące) po uzyskaniu wyniku sportowego. Wynik sportowy musi być osiągnięty przez zawodnika
reprezentującego klub UKS SADYBA i potwierdzony przez trenera.
6) UKS SADYBA nie prowadzi zajęć programowych w dni ustawowo wolne od pracy. Zniżki za okresy feryjno-świąteczne udzielane są za dni dodatkowo wolne od zajęć i za absencję uczestnika w
trakcie ferii zimowych lub ich dowolnej połowy.
7) Osobom, które chcą się zapisać na zajęcia prowadzone w UKS SADYBA, przysługuje skorzystanie z jednych, nieodpłatnych zajęć próbnych w każdej z ww. dyscyplin. W przypadku chęci
pozostania na zajęciach opłata będzie pobierana proporcjonalnie do ilości odbytych zajęć. Zajęcia próbne wliczają się wtedy w abonament.
8) Opłata za zajęcia składa się z opłaty z tytułu prowadzenia szkolenia (40%) i opłaty administracyjnej (60%)

