Stowarzyszenie BRAWO Białystok
15-872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28 lok. 31
KRS: 0000740628 NIP: 5423320217

Regulamin opłat klubu sportowego BRAWO Białystok
Zasady wnoszenia składek członkowskich w klubie sportowym prowadzonym
przez Stowarzyszenie BRAWO Białystok:
1. Składki członkowskie należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na
konto Stowarzyszenia BRAWO Białystok.
2. Składki członkowskie płatne są z góry za każdy miesiąc (np. za wrzesień wpłacamy
do 10 września).
3. Kwota składki członkowskiej wynosi:
a) Grupy początkujące: 150,- zł miesięcznie za jedną osobę,
b) Grupy zaawansowane i sportowe: 200,- zł miesięcznie za jedną osobę.
4. Jednorazowe wpisowe wynosi: 100,- zł i płatne jest łącznie z pierwszą składką
członkowską. W przypadku rodzeństwa wpisowe wynosi 50,- zł.
5. W przypadku uczestnictwa na zajęciach trójki dzieci składka członkowska za trzecie
dziecko wynosi 50,- zł miesięcznie.
6. Składka członkowska obowiązuje w okresie od września do czerwca. Miesiące lipiec
i sierpień są zwolnione z opłat składkowych.
7. Każdemu nowemu zawodnikowi BRAWO Białystok przysługuje uczestnictwo w
jednych zajęciach otwartych, które są zajęciami bezpłatnie.
8. Składka członkowska jest stałą opłatą za członkostwo w klubie/udział w zajęciach
organizowanych przez BRAWO Białystok, dlatego też ilość zajęć w miesiącu
nie ma wpływu na wysokość składki.
9. Zajęcia organizowane przez BRAWO Białystok są finansowane ze składek
członkowskich, dlatego też trenerom (w razie stwierdzenia braku wpłaty składki)
przysługuje prawo niedopuszczenia dziecka do udziału w zajęciach.
10. W przypadku, uzgodnionego z BRAWO Białystok, czasowego zawieszenia udziału
w
treningach,
istnieje
możliwość
przerwania
ciągłości
opłacania
składek członkowskich.
11. W przypadku rozwiązania Umowy z BRAWO Białystok, ponowne jej podpisanie
(powrót do treningów) wiąże się z obowiązkiem dokonaniem wpłaty kolejnego
wpisowego (z bieżącą składką członkowską) - po powrocie.
12. W przypadku dłuższej nieobecności należy poinformować trenera danej grupy o czasie
i przyczynach nieobecności.

RACHUNEK BANKOWY:
BRAWO Białystok 15-872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28 lok. 31
BGŻ PNB Paribas S.A.: 95 – 1600 - 1462 – 1876 – 7369 – 0000 - 0001
W tytule przelewu prosimy o wpisywanie:
1) imię i nazwisko dziecka,
2) nazwa grupy,
3) miesiąc, za który uiszczana jest opłata lub inne informacje ułatwiające identyfikację
płatności.
PŁATNOŚĆ SKŁADEK do 10-go dnia każdego miesiąca.
Regulamin opłat obowiązuje od 01 .08.2018r.

