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REGULAMIN PŁATNOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I INNYCH OPŁAT 
 od 05.09.2022 – 31.08.2023 

1. Podstawowa składka członkowska wynosi 1440zł/sezon od osoby i jest płatna jednorazowo na początku sezonu lub w 12 równych 
miesięcznych ratach (120zł/m-c). 

2. Rozszerzona składka członkowska wynosi 1800zł/sezon od osoby i jest płatna jednorazowo na początku sezonu lub w 12 równych 
miesięcznych ratach. (150zł/m-c) 

3. Pomniejszona składka członkowska wynosi 960zł/sezon od osoby i jest płatna jednorazowo na początku sezonu lub w 12 równych 
miesięcznych ratach. (80zł/m-c) 

4. W przypadku zgłoszenia do klubu w trakcie trwającego sezonu składka członkowska może zostać proporcjonalnie pomniejszona.  
5. Sezon Klubu trwa od 05 września do 31 sierpnia. 
6. Składka członkowska jest zryczałtowana i stała. Uwzględnia wszystkie święta oraz dni wolne od treningów, pracy/nauki.  
7. W ramach składki, członek Klubu w danym sezonie ma prawo do: 

-  bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach i treningach sportowych w wymiarze czasowym do 2 treningów tygodniowo  (oraz dodatkowo w 
treningach wytrzymałościowych oraz sparingach piątkowych dla grup ZAAWANSOWANYCH karate, kickboxing oraz crossfight)  
z wyłączeniem przerw świątecznych w których Klub nie prowadzi zajęć lub ustanawia odrębny plan i regulamin zajęć – w ramach składki 
podstawowej 
- bezpłatnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach i treningach sportowych bez limitu - w sezonie z wyłączeniem przerw świątecznych w 
których Klub nie prowadzi zajęć lub ustanawia odrębny plan i regulamin zajęć – w ramach składki rozszerzonej 
- przystępowania do egzaminów na stopnie uczniowskie i mistrzowskie, 
- uczestnictwa w egzaminach, zawodach sportowych, spotkaniach, seminariach i dodatkowych zajęciach - odrębnie płatnych lub 
bezpłatnych organizowanych przez Klub, 
- uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu oraz wyborach władz Klubu 

8. Jednorazowa opłata za udział w treningach/zajęciach dla osób nie będących członkami Klubu wynosi 30 zł i jest płatna na ręce instruktora 
prowadzącego zajęcia tuż przed zajęciami. 

9. Zniżki: 
a/ wpłata z góry całości składki członkowskiej –  zniżka 5%  
b/ członkostwo rodzeństwa i rodziców w Klubie  – rata składki członkowskiej od drugiej osoby z rodziny jest pomniejszona i wynosi  80zł,  
od trzeciej osoby i kolejnej rata składki pomniejszonej wynosi 70zł  
c/ członkostwo w Klubie –uczestnictwo w treningu 1x w tygodniu rata składki pomniejszonej wynosi  80zł. Dla drugiej osoby z rodziny 
wynosi 60zł, dla trzeciej i każdej kolejnej 50zł. 

10. Nieobecność na zajęciach, można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach innych grup, działających  
w naszym Klubie. W tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o informację do Instruktora prowadzącego zajęcia. 
Wpłaty składek członkowskich należy dokonywać gotówką lub na konto Klubu Sportowego OYAMA RZESZÓW:  
mBank: 93 1140 2004 0000 3202 8184 4992 

11. na przekazach pocztowych, przy pomocy przelewów, przy pomocy bankowości internetowej lub innych dyspozycji bankowych. W tytule 
przelewu lub dyspozycji należy wpisać np. „Jan Kowalski, rata składki członkowskiej za marzec” 

12. Członek Klubu jest zobowiązany do przedłożenia instruktorowi potwierdzenia dokonanej płatności składki członkowskiej lub jej raty celem 
odnotowania. 

13. Raty składki członkowskiej należy wpłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca !!! Rata składki członkowskiej opłaconej po terminie jest 
o 10zł wyższa !!!. 

14. Coroczną, jednorazową składkę członkowską na rzecz OYAMA Polskiej Federacji Karate w wysokości 15 zł, (składka pomniejszona z uwagi 
na sytuację epidemiczną w 2020 r.)  należy wpłacić odliczoną gotówką na ręce instruktora prowadzącego zajęcia wraz z czytelnie 
wypełnioną deklaracją przystąpienia do Federacji - najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania dokumentów (dotyczy sekcji Oyama Karate). 

15. Opłaty za udział w egzaminach należy wpłacać gotówką na ręce instruktora. Wysokości składek egzaminacyjnych w sezonie 2021/2022 wg 
poniższego cennika: 

stopień (kyu) kolor pasa opłata  stopień (kyu) kolor pasa opłata 
10 – 8j 

 

80zł  3, 3j, 3s 

 

110zł 

8s, 8 – 5s, 5j, 5 80zł  2, 2j, 2s 

 

120zł 

4, 4j, 4s 100zł  1 

 

220zł 
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REGULAMIN OPŁAT ZA SPECJALISTYCZNE TRENINGI DODATKOWE  
w sezonie 05.09.2022 – 31.08.2023 

1. Specjalistyczne treningi dodatkowe organizowane są przez Klub przed ważnymi imprezami sportowymi. 

2. Treningi dodatkowe prowadzone są w miejscu i w czasie nie kolidującym z treningami podstawowymi. 

3. Specjalistyczne treningi dodatkowe są odrębnie płatne. Wysokość opłaty ustalana jest przed cyklem treningów specjalistycznych na 
podstawie zgłoszonej liczby uczestników oraz liczby treningów. 

4. Udział w specjalistycznych treningach dodatkowych dostępny jest dla każdego członka Klubu, również dla osób nie startujących w 
zawodach sportowych.  

 

REGULAMIN OPŁAT ZA TRENINGI PERSONALNE/indywidualne  
w sezonie 05.09.2022 – 31.09.2023 

 

1. Treningi personalne organizowane są przez Klub na podstawie zgłoszenia uczestnika. 

2. Cykl treningowy oraz rodzaj treningu ustalany jest indywidualnie. 

3. Treningi personalne są odrębnie płatne. Opłata za 1 godz. treningu personalnego wynosi 100-300zł.  
 

 


