
1.   Prawo uczestnictwa w systematycznych zajęciach mają członkowie RKKT Zamość.
2.   Członkiem RKKT Zamość może być wyłącznie osoba fizyczna (nie pozbawiona praw publicznych), pełnoletnia, która złożyła

deklarację pisemną przystąpienia do Klubu lub osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
3.   Decyzję o przyjęciu członków podejmuje Zarząd RKKT Zamość.
4.   Zobowiązania, prawa członków oraz ustanie członkostwa regulują zapisy Statutu RKKT Zamość.
5.   Udział w systematycznych zajęciach jest możliwy po otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego pozwalającego na rekreacyjne

uprawianie karate.
6.   Członek RKKT Zamość uczestniczący w zajęciach zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w treningach. Czasowa

nieobecność nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty członkowskiej.
7.   Każdy przystępujący do RKKT Zamość opłaca wpisowe jako opłatę jednorazową.
8.   Składka członkowska opłacana jest w cyklu miesięcznym.
9.   Specjalną stawkę składki członkowskiej opłacają trenerzy, instruktorzy oraz ci z członków Klubu, którzy nie biorą udziału

w zajęciach systematycznych (składka roczna).
10. W razie czasowej nieobecności na treningach obowiązuje składka członkowska niepełna (5 zł/m-c). Brak wpłaty składki niepełnej

będzie uznawane jako zaległość składkowa.
11. W razie opłacenia składki po terminie brak opłaty dodatkowej będzie uznawane jako zaległość składkowa.
12. W razie czasowej nieobecności członka na treningach po opłaceniu składki członkowskiej miesięcznej nie podlega ona zwrotowi

ani przeniesieniu na miesiąc następny.
13. Przystąpienie do egzaminu klubowego oraz udział w dofinansowanych aktywnościach i zawodach wymaga uregulowanych

składek członkowskich.
14. Stawki składek członkowskich zatwierdza Zarząd RKKT Zamość w specjalnej tabeli opłat składek członkowskich.

15. Wszelkie opłaty nie ujęte w tabeli są kalkulowane indywidualnie.
16. RKKT Zamość nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zajęć poza czasem ich trwania.
17. W przypadku losowej nieobecności instruktora prowadzącego zajęcia w danej grupie (np. z powodu choroby) Klub organizuje

zastępstwo, ewentualnie może odwołać zajęcia z danego dnia proponując inny termin zajęć.
18. W trosce o podnoszenie jakości szkolenia oraz funkcjonowania RKKT Zamość prosimy o zgodne z Państwa odczuciami

i spostrzeżeniami przekazywanie informacji członkom Zarządu RKKT.
19. Wszystkie pozostałe sprawy członkowskie reguluje Statut RKKT Zamość.

Regulamin członkostwa i uczestnictwa w zajęciach
Roztoczańskiego Klubu Karate Tradycyjnego

TABELA OPŁAT SKŁADEK CZŁONKOWSKICH (ważna od )1.03.2017

Ćwiczący

Rodzaj składki I osoba

z rodziny

II osoba i następne

z rodziny

Pozostali

członkowie

- nowych członków

- do 10 każdego m-ca (2 treningi/tydzień)

- do składki

-

- czasowa nieobecność na treningach

- obecność w co najwyżej 1 treningu

Składka członkowska jednorazowa - wpisowe:

Składka członkowska miesięczna:

Składka członkowska miesięczna niepełna:

Składka roczna:

-

Konsultacje:

-

opłata jednorazowa

opłata podstawowa

opłata dodatkowa

opłata rozszerzona

dla

- dla grup ćwiczących poza Dojo RKKT

po terminie (tj. po 10 każdego m-ca)

do 10 każdego m-ca (3 treningi/tydzień)

opłata podstawowa

członkowie nie ćwiczący, instruktorzy, władze Klubu

indywidualne

20 zł

70 zł

30-70 zł

10 zł

90 zł

5 zł

5 zł

50 zł/h

20 zł

35 zł

15-35 zł

5 zł

45 zł

5 zł

5 zł

30zł/h

20 zł

Zamość, ......................................
(data)

.....................................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Bank: ;PKO BP SA O/Zamość 67 1020 5356 0000 1702 0147 4691nr konta

Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego
ul. Polna 16/15, 22-400 Zamość,
e-mail: rkkt.zamosc@wp.pl, www.rkkt.pl

Załącznik Nr 1 do deklaracji członkowskiej


