
Zasady opłat składek członkowskich w KS ALPHA GYM:

1. Opłaty przyjmowane są do 10-tego każdego miesiąca (płatne z góry),
2. Wpłat dokonujemy przez system ProTrainUp panel rodzica
lub bezpośrednio na konto Klubu:
Numer konta: 74 1140 2004 0000 3502 8098 3924
Tytuł: Składka członkowska, miesiąc, imię i nazwisko dziecka,
(Bardzo ważne, aby pilnować tytułów wpłat, według wzoru!),
*W przypadku przelewu tradycyjnego, opłaty są księgowane raz w miesiącu,
3. Brak opłaty w terminie skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia dziecka w
zajęciach, aż do czasu uregulowania wszystkich zaległych opłat,
4. Składka jest pobierana od członków klubu w okresie całego roku szkolnego
od 1 września do 30 czerwca roku następnego,
5. Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia od opłaty składki
członkowskiej, ani nie wpływa na jej wysokość,
*Jedynie w przypadku wiedzy, o dłuższej nieobecności dziecka,
prosimy przed planowym terminem rozpoczęcia zajęć
o uzgodnienie ewentualnych zmian w opłatach z Klubem, poprzez mail:
Kontakt@alpha-gym.pl,
*W związku z faktem, że Składki pokrywają koszty funkcjonowania Klubu
(opłaty za salę, wyposażenie, trenerów/ instruktorów, itp.) Rodzice nie mogą
samowolnie modyfikować opłat w zależności od frekwencji uczestniczenia dziecka w
zajęciach. Opłaty naliczane są zgodnie z deklaracją członkowską - a nie ilością
obecności.
WAŻNE, Składki Członkowskie zostały skalkulowane jako opłaty STAŁE!
Oznacza to, że zostały w nich już uwzględnione ewentualne wolne dni od zajęć
(z tytułu świąt, itp.), jedynie podczas ferii zimowych w obiektach, których nie
odbywają się zajęcia, składka zostanie obniżona o 50%,
6. Uczestnik ma prawo „odrobić zajęcia” z inną grupą w dowolnym terminie do końca
bieżącego semestru zajęć, aby odrobić zajęcia wystarczy przyjść na wybrane przez
siebie zajęcia oraz poinformować trenera o odrabianiu zajęć,
(nie dotyczy obiektów, w których nie ma takiej możliwości technicznej, czyli nie ma
innych dni zajęciowych lub zajęć w okolicy),

mailto:Kontakt@alpha-gym.pl


7. Uczestnik zajęć przedszkolnych lub szkolnych, który był przynajmniej
na jednych zajęciach w danym miesiącu, a pozostałe prawidłowo odwołał i
powiadomił o tym Klub wysyłając informację na adres e-mail kontakt@alpha-gym.pl,
ponosi 50 % opłaty za dany miesiąc zajęć.
Niewykorzystana część opłaty przechodzi na kolejny miesiąc.
8. Jeśli zajęcia zostaną odwołane z przyczyn losowych
(Choroba prowadzącego zajęcia, problemy z transportem, itp.)
Klub w pierwszej kolejności zaproponuję odrobienie nieodbytych zajęć, w
ostateczności zmniejszy wysokość składki w danym miesiącu,
9. W przypadku rezygnacji z uczęszczania na zajęcia należy
niezwłocznie poinformować Klub wraz z powodem rezygnacji,
wysyłając informację na Mail Kontakt@alpha-gym.pl
W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji, opłaty będą naliczane.
10. Dla rodzeństwa przewidziana jest zniżka w wysokości 10% na drugie i
kolejne dziecko. Warunkiem uzyskania zniżki jest wysłanie maila do Klubu:
Kontakt@alpha-gym.pl z prośbą o naliczenie zniżki, W innym wypadku zniżka nie
obowiązuje.
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