
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KOSAI JUDO 
 
UL. JÓZEFA WYBICKIEGO 20, 82-300 ELBLĄG      TEL: 694-902-122 
                   

  NIP: 578-311-58-73                                                       e-mail: ukskosai.judo@op.pl 
 
                       BGŻ: 24 2030 0045 1110 0000 0396 7070                      www. kosai-judo.pl 
 
 

1 
 

REGULAMIN OPŁAT „UKS KOSAI JUDO” w roku szkolnym 2020/2021 

 

Umowa nr .............../................../2020 

Zawarta w dniu............................ r. w Elblągu pomiędzy:  

Uczniowski Klub Sportowy Kosai Judo, ul. Józefa Wybickiego 20, 82-300 Elbląg,  

 NIP 578-311-58-73 

 Reprezentowany przez prezesa Michała Dąbrowskiego 

A Opiekunem/uczestnikiem: 

Dane osobowe 

opiekuna:.......................................................................................................... 

Zam:.............................................................................Telefon ............................................ 

Dane osobowe uczestnika........................................................... 

§1 Przedmiot umowy 

Uczniowski Klub Sportowy Kosai Judo zobowiązuje się do prowadzenia zajęć Judo 

zgodnie z harmonogramem zajęć i uwzględnieniem kalendarza roku szkolnego.  

Zajęcia trwają od 02.09.2020-25.06.2020 z wyłączeniem przerw świątecznych. 

                                          §2 Odpłatność 

1. Opłata składa się ze składki członkowskiej ( zawodnika przynależącego do 

Klubu). Składka miesięczna za członkostwo wynosi100zł brutto-opłata płatna 

do 10-tego każdego miesiąca dla członków Klubu. Osoby, które nie dotrzymają 

zobowiązań członkostwa Klubu płacą 140zł/mc.  

2. Zawodnik, który nie ma opłaconych na bieżąco składek nie może uczestniczyć 

w zajęciach. 

3. Opłaty należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca gotówką w miejscu 

prowadzenia zajęć lub przelewem na konto Klubu BGŻ 24 2030 0045 1110 

0000 0396 7070. W tytule prosimy umieścić: Imię i nazwisko dziecka, miesiąc 

za który jest opłata oraz miejsce gdzie dziecko uczęszcza na zajęcia np. SP9, 

SP Milejewo. 

4. Składka członkowska miesięczna jest stała-bez względu na ilość odbytych 

treningów w danym miesiącu. 
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5. Zajęcia, które przepadną z winy Trenera będą odrabiane w najbliższym 

możliwym terminie.  

6. Zajęcia, które nie odbędą się z przyczyn od nas niezależnych Klub nie ponosi 

odpowiedzialności. 

                                                   §3 

Umowa zostaję zawarte na okres od dnia podpisania umowy do 25.06.2020 z 

miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

                                             §4 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron 

                                            §5 

Oświadczam, że zapoznałem(-łam) się z regulaminem UKS KOSAI JUDO 

dostępnym na stronie internetowej www.kosai-judo.pl, akceptuję jego zapisy i 

zobowiązuję się do przestrzegania treści oraz wypełniłem(-łam) deklaracje 

członkowską Klubu 

 

 

 

 

 

.......................................................                     ………………………… 

podpis UKS Kosai Judo                                          podpis opiekuna 
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