REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO
„GAZELA”
1. Przesłanie
formularza
rekrutacyjnego
do
systemu
z
adresu https://ksgazela.sportsmanago.pl/rekrutacja jest równoznaczne z wstąpieniem w
poczet członków Klubu Sportowego Gazela i przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem
i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Ze względu na to, że uczestnikami zajęć są dzieci, regulamin ten dotyczy ich prawnych
opiekunów.
3. Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd Klubu w drodze uchwały.
4. W ramach składki członkowskiej Klub zobowiązuje się prowadzić szkolenie sportowe.
5. Składka członkowska uzależniona jest od liczby jednostek szkoleniowych w tygodniu, na
które uczęszcza członek Klubu i kształtuje się następująco:
a) 120 zł. miesięcznie – 1 jednostka szkoleniowa w tygodniu
b) 170 zł. miesięczni – 2 jednostki szkoleniowe w tygodniu
c) 200 zł. miesięcznie – 3 jednostki szkoleniowe w tygodniu
6. Wysokość składki członkowskiej dotyczy każdej sekcji z osobna.
7. Składka członkowska jest opłatą roczną wnoszoną w 10 równych częściach w cyklach
miesięcznych i obowiązującą w czasie roku szkolnego (wrzesień – czerwiec).
8. Składka członkowska jest opłatą za członkostwo w Klubie Sportowym „GAZELA”
zabezpieczającą jego funkcjonowanie a nie opłatą za zajęcia. W związku z tym i ze
względu na stałe koszty, jakie ponosi Klub nie ma możliwości obniżenia składki za
pojedyncze nieobecności dziecka na zajęciach szkoleniowych w danym miesiącu.
Opuszczone zajęcia można odrobić w innej lokalizacji w terminie wskazanym przez Klub.
9. Zwolnienie/obniżenie składki członkowskiej następuje tylko w przypadku wcześniej
pisemnie zgłoszonej długotrwałej (powyżej 1 miesiąca) nieobecności dziecka. Zgłoszenie
należy dokonać na adres e – mail: ksgazela@gmail.com
10. W czasie ferii, świąt oraz nagłych i nieoczekiwanych problemów z przeprowadzeniem zajęć
(np. wykorzystanie obiektów sportowych na organizację rad pedagogicznych, uroczystości
szkolnych) Klub organizuje szkolenie łączone w innej/zastępczej lokalizacji.
11. W przypadku rezygnacji z zajęć po okresie aklimatyzacji nie zostanie pobrana składka
członkowska a dane przesłane za pomocą formularza rekrutacyjnego zostają usunięte.
12. Rezygnacji z członkostwa w Klubie należy przesłać w formie pisemnej na adres e – mail:
ksgazela@gmail.com
13. Składkę członkowską można uiszczać gotówką u trenera prowadzącego zajęcia lub
poprzez płatności dotpay dostępny po zalogowaniu się do systemu z adresu
https://ksgazela.sportsmanago.pl/login po dokonaniu wcześniejszej aktywacji konta rodzica.
14. Składkę członkowską należy wnosić z góry, najpóźniej do 10 – go dnia każdego miesiąca.
15. W przypadku braku uiszczenia składki członkowskiej przez okres 2 miesięcy Klub
zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa dziecka w szkoleniu.
16. W przypadkach nieprzewidzianych powyższym regulaminem składka członkowska ustalana
jest indywidualnie przez Zarząd Klubu.

