
KARTA INFORMACYJNA KLUBU SPORTOWEGO 

BALANCE SPORT NA ROK SZKOLNY 2020/21 
                        (dla rodziców) 

  
Rok  za łożen i a  1 9 9 8  
 

Adres siedziby: ul. Gardowskiego 59, 30-864 Kraków. 

Nr ew. UKS/111 (na podstawie Wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez 

Prezydenta Miasta Krakowa). 

email: balancesport24@gmail.com 

www.balancesport.pl 

Nr rachunku: Bank ING 41 1050 1445 1000 0023 3824 9200 

Telefon do trenera:………………………………………….. 

Oddział: os. Złotego Wieku 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKA UCZESTNIKA 

 Dla dzieci uczestniczących w zajęciach z gimnastyki ogólnorozwojowej dwa razy w tygodniu: 

1) Płatność semestralna: 

 I semestr (wrzesień – styczeń) – należność 650 zł (520 zł - drugie i kolejne dziecko). Termin wpłaty 30 

września 2020 roku. 

 II semestr – należność 650 zł (520 zł - drugie i kolejne dziecko). Termin wpłaty 31 stycznia 2020 roku. 

2) Płatność miesięczna – należność 150 zł (120 zł – drugie i kolejne dziecko). Składkę należy uregulować 

przed pierwszym treningiem danego miesiąca. 

 Dla dzieci uczestniczących w zajęciach z gimnastyki ogólnorozwojowej raz w tygodniu: 

Płatność miesięczna – należność 110 zł (90 zł – drugie i kolejne dziecko). Składkę należy uregulować 

przed pierwszym treningiem danego miesiąca. 

 

 W tytule przelewu należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko dziecka, oddział os. 

Złotego Wieku, składka członkowska za miesiąc... lub semestr…  

 

 Składki członkowskie stanowią podstawowe źródło finansowania Klubu Sportowego Balance Sport 

i są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych.  

 Przed przystąpieniem dziecka do pierwszego treningu, rodzic zobowiązany jest do złożenia 

pisemnej zgody na jednorazowe uczestnictwo dziecka w zajęciach (formularz dostępny u trenera). Udział 

w kolejnych treningach wymaga złożenia wypełnionej deklaracji członkowskiej oraz opłaconej miesięcznej 

lub semestralnej składki członkowskiej. 

 W przypadku rezygnacji z członkostwa, dalsze opłacanie składek nie obowiązuje. Należy jednak 

uregulować wszelkie zaległości. Rezygnację należy potwierdzić pisemnie (formularz dostępny u trenera) 

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: balancesport24@gmail.com. Brak takiego powiadomienia 

traktuje się jako chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach.  

 Prosimy o przybycie 5 min. przed godziną rozpoczęcia treningu i przebranie się  

w szatni. Na salę wchodzimy punktualnie. Wymaga się, aby dziecko posiadało strój sportowy: koszulka, 

spodenki, skarpetki z antypoślizgiem (obuwie nie jest wymagane). Dziecko może wnieść na salę napój 

(zaleca się wodę niegazowaną). Czynniki (np. niedyspozycja, osłabienie, choroba), które mogą mieć 

wpływ na bezpieczeństwo dziecka należy zgłosić trenerowi. Zleca się, aby zgłaszać planowaną 

nieobecność dziecka na treningu.  

 Wykonywanie zdjęć lub filmów wymaga zgody trenera koordynatora. Prosimy, aby opiekunowie 

dzieci nie przebywali w sali gimnastycznej w trakcie treningu. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

trenera, opiekun może wejść na salę (wymaga się obuwia zamiennego).  

http://www.balancesport.pl/

