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Informacja
1. Warunkiem koniecznym przystąpienia do klubu jest wypełnienie deklaracji członkowskiej. Proszę wypełnić
2.

3.

4.

5.

deklarację dostarczyć na następne zajęcia
Organizacja zajęć:
Dzieci zostają przydzielone do grup pływackich. Grupę do której przydzielono Państwa dziecko znajdziecie
na naszej stronie internetowej. Na stronie internetowej będzie można znaleźć również plan treningów. Na
trening przychodzimy z 10 minutowym wyprzedzeniem i ustawiamy się przed kasami GOS. Na trening
wpuszcza trener. Po treningu przebieramy się i wychodzimy w przeciwnym razie może zostać naliczona
dodatkowa opłata, którą niestety pokrywają rodzice.
Opłaty:
 Opłata wpisowa – płatna jednorazowo w wysokości 100 zł na konto klubu. W ramach opłaty
wpisowej klub zapewnia ubezpieczenie, czepek i koszulkę klubową.
 Składka członkowska zgodnie z Uchwałą Zarządu na dany rok kalendarzowy.
Na rok 2018 składka członkowska wynosi 100 złotych. Składka powinna być przekazana na
konto klubu do dnia 20 miesiąca poprzedniego, tzn. za miesiąc luty składkę wpłacamy do 20
stycznia. Nie opłacenie dwóch kolejnych składek powoduje skreślenie z listy członków klubu.
Drugie i następne dziecko w rodzeństwie opłaca połowę składki członkowskiej – 50 zł (opłata
wpisowa 100 zł za każde dziecko).
 Opłata wakacyjna - za miesiące lipiec i sierpień wynosi połowę składki członkowskiej za każdy
miesiąc. W przypadku drugiego dziecka też opłacamy połowę składki członkowskiej czyli 50
zł/miesiąc.
Badania lekarskie.
Każdy uczestnik zajęć sportowych w klubie musi posiadać aktualne badania lekarskie wykonane przez
lekarza medycyny sportowej, potwierdzone w karcie zdrowia sportowca.
Zapraszamy na badania w marcu, które odbędą się w salce klubu. Koszt badania 20 zł, za badania płaci
opiekun prawny dziecka. Jeżeli ktoś nie może być na badaniach to badania musi wykonać na własną rękę w
jak najkrótszym terminie.
Numer telefonu lekarza u którego aQuatica wykonuje badania (może to być dowolny lekarz medycyny
sportowej). Telefon 604453208 – Tomasz Wodecki, Jastrzębie Zdrój.
Ubezpieczenie NNW sport – opłaca klub. Dzieci są ubezpieczone 24h na dobę przez 365 dni w roku.
Co wpisywać w tytule przelewu?
Składka członkowska: w tytule przelewu proszę wpisywać:
Imię i nazwisko/miesiąc
Opłata wpisowa może być na jednym przelewie z pierwszą składką członkowską.
Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy Pawłowice 61 8447 0005 0000 1821 2000 0001
Kontakt z Zarządem: uksaquatica@o2.pl
Zapraszamy na zajęcia.
Szczegółowe informacje dotyczące treningów można znaleźć na naszej stronie internetowej. W przypadku
odwołania lub zmiany godziny zajęć informacja zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.
Strona internetowa klubu; http://www.aquatica-pawlowice.pl

