
DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA 
 

 

........................................................................................................................................................................... 

         NAZWISKO                                     IMIĘ                                    DATA I MIEJSCE URODZENIA 

 

 

...........................................................................................................................................................................  

         ADRES ZAMIESZKANIA (Z KODEM POCZT.)                                       TELEFON KOMÓRKOWY 

 

 

........................................................................................................................................................................... 

                                                       ADRES EMAIL 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

         PRZEDSZKOLE/SZKOŁA       GRUPA 

 

REGULAMIN 
 

• Stowarzyszenie Akademia Karate Tradycyjnego Płock jest  prowadzona przez instruktorów Polskiego 

Związku Karate Tradycyjnego. 

• Opłata członkowska pobierana jest za miesiące objęte szkoleniem. Wysokość opłaty może ulec zmianie 

decyzją Zarządu Akademii. Opłaty miesięczne należy dokonywać do dnia 15 każdego miesiąca. 

      Niedotrzymanie terminu spowoduje wykluczenie z zajęć. 

• Opłata  wpisowa w wysokości  20zł  

• Miesiące grudzień ,styczeń, luty i czerwiec są miesiącami pełnopłatnymi 

• Osoby zainteresowane rachunkami za zajęcia karate prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (tylko po 

wcześniejszym zgłoszeniu za miesiąc bieżący). 

• W przypadku absencji na treningach - wynoszącej 3 tygodnie lub dłużej - (choroba, wyjazd lub inne 

zdarzenia losowe) obowiązuje ulgowa opłata członkowska 50% za jeden miesiąc. 

• Akademia Karate Tradycyjnego Płock zapewnia salę do treningu oraz wykwalifikowana kadrę instruktorską. 

• Akademia Karate Tradycyjnego Płock nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni (rzeczy 

wartościowe należy pozostawić w domu lub zabrać ze sobą na salę ). 

• Każdy instruktor jest zobowiązany  do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach z wyjątkiem ferii, 

świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć lekcyjnych w placówkach, gdzie 

odbywają się zajęcia. W przypadku odwołania treningu przez instruktora z powodu choroby, wyjazdu na 

zawody, szkolenie lub z innych przyczyn uczestnik tych zajęć ma prawo do udziału w zajęciach w innej sekcji 

w dowolnie wybranym terminie. 

• Wszystkich członków Akademii Karate Tradycyjnego Płock obowiązuje ubezpieczenie się od następstw NW 

na treningach. 

• Sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem reguluje statut Akademii Karate Tradycyjnego Płock. 

  

 

Oświadczam, że zapoznałem(- am ) się z regulaminem Akademii  Karate Tradycyjnego Płock 

 i zobowiązuję się do jego przestrzegania, co stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

Deklaruje składkę członkowską miesięczną w wysokości: 

Płatność do 15 dnia miesiąca – 80 zł  /  Płatność po 15 dniu miesiąca – 100 zł 

Konto: 

Stowarzyszenie Akademia Karate Tradycyjnego Płock 

Ul. Korczaka 33, 09-408 Płock 

83 1020 3974 0000 5102 0327 4545 
 

Płock , dnia ..........................................                                   …….. .......................................... 

                                                                                                         ( podpis rodziców w przypadku nieletnich ) 


