OPŁATY CZŁONKOWSKIE KS OLIMPIA LUBLIN
SEZON 2018/2019
•
•
•

•

•

Zgodnie z regulaminem opłat w skład opłaty wchodzi stała składka członkowska dla
wszystkich członków Klubu oraz opłata członkowska.
Termin opłacania opłat członkowskich ustala się na dzień 5-ty każdego miesiąca.
Wysokość stałej składki członkowskiej wynosi 70,00 PLN za każdy miesiąc
(z wyjątkiem lipca i sierpnia), która dotyczy wszystkich zawodników i nie podlega
odpisom.
Termin opłat semestralnych:
◦ I semestr – 10 września 2018
◦ II semestr - 20 stycznia 2019
Opłaty należy wnosić tylko i wyłącznie przelewem na konto Klubu:
Klub Sportowy "OLIMPIA" Lublin
20-214 Lublin, ul. Montażowa 16
CREDIT AGRICOLE Bank Polska S.A. 76 1940 1076 3033 6878 0000 0000
Tytułując: Opłata członkowska za m-c ….. (semestr ...), imię i nazwisko dziecka, nr grupy
Np. „Opłata członkowska za 09.2018 - Jan Kowalski - gr. M1”

Wysokość opłat w sezonie 2018/2019 wynosi:
–
–
–
–
–

klasa sportowa XXIX LO / SP 5 - 120,00 PLN miesięcznie (550,00 PLN za semestr)
grupy M1 i M2 – 180,00 PLN miesięcznie (800,00 PLN za semestr)
grupy M3, M4 i M5 – 160,00 PLN miesięczne (700,00 PLN za semestr)
grupy AOS (2 x w tyg.) - 160,00 PLN miesięcznie (600,00 PLN za semestr)
grupy AOS (1 x w tyg.) - 85,00 PLN miesięczne (320,00 PLN za semestr)





Rodzeństwa mają zniżkę za 2 dziecko 20%, za 3 i następne po 30% odliczając od
opłaty członkowskiej (np. w gr. M1 drugie dziecko 144,00 PLN miesięcznie, za 3 –
126,00 PLN).
Dla grup AOS - opłaty miesięczne w miesiącach I i VI 2019 są w wysokości 50%.
W przypadku nieobecności dłuższych niż 2 tygodnie istnieje możliwość odpisu części
opłaty członkowskiej decyzją Zarządu Klubu na podstawie przedłożonych dokumentów.
Medaliści Letnich Mistrzostw Polski Juniorów od lat 14 są zwolnieni z pełnych opłat
(opłacają tylko składkę – 70,00 PLN), natomiast finaliści finału A (m-ca 1-8, także ze
sztafet) wnoszą opłaty członkowskie w wysokości 50 % (np. gr. M1 – 125,00 PLN)

Ubezpieczenie od NNW za rok 2018/2019 wynosi 20,00 PLN za cały rok szkolny
(płatne do 10.09.2018).
Wykupienie licencji zawodników na rok 25,00 PLN, przedłużenie 15,00 PLN
(dotyczy r. 2008 i starsi) od stycznia 2019 również r. 2009.

