
Regulamin składek członkowskich
Warszawskiego Klubu Kendo

● Poniższy regulamin określa wysokości i terminy opłat obowiązkowych składek członkowskich w
Warszawskim Klubie Kendo.

● Wszyscy członkowie Klubu są zobowiązani do uiszczania odpowiednich składek do 10 dnia
każdego miesiąca.

● Wszyscy członkowie Klubu, w ramach określonych składek, mają prawo do uczestnictwa w
zajęciach odpowiednio odbywających się kursów („Kurs Podstaw Kendo”, grupa dziecięca, grupa
średnio-zaawansowana) we wtorki i czwartki, treningów „Free Keiko” odbywających się w środy
(poza ostatnimi środami miesiąca) oraz do jednego treningu w tygodniu w każdym z innych
warszawskich klubach Kendo (Warszawskie Stowarzyszenie Kendo, Tonbo Kendo Warszawa).

1. „Kurs Podstaw Kendo”
● czas trwania 3 miesiące
● kurs przewidziany jest dla osób od około 14 roku życia (w innych przypadkach indywidualna

decyzja Trenera) rozpoczynających treningi Kendo

Opłaty:

Sumaryczny koszt „Kursu Podstaw Kendo” to 360 zł.
Istnieją 2 możliwości wyboru pakietu:

1) płatność 360 zł „z góry”
2) płatność 135 zł za każdy miesiąc

Wariant a) - Płatne w przeciągu pierwszych 2-óch tygodni od rozpoczęcia kursu.

Wariant b) - Płatne do 10 dnia każdego miesiąca kursu.

Dla osób posiadających aktualny status studenta / ucznia przysługuje „Zniżka Studencka” -20% od
w/w opłat. ( Wariant a) 288 zł, Wariant b) 108 zł )

W przypadku członków klubu z jednej rodziny (najbliższe pokrewieństwo) przysługuje „Zniżka
Rodzinna” -20% od w/w opłat.

Zniżki nie łączą się.



2. Grupa dziecięca

Treningi w grupie dziecięcej są przewidziane dla dzieci w wieku 7 – 13 lat (w innych przypadkach decyzja
Trenera) rozpoczynających treningi Kendo oraz dzieci, które posiadają pewne zaawansowanie zdobyte w
innych klubach.

Opłaty:

120 zł / miesiąc

W przypadku członków klubu z jednej rodziny (najbliższe pokrewieństwo) przysługuje „Zniżka
Rodzinna” -20% od w/w opłat ( 96 zł )

3. Grupa średnio-zaawansowana

Treningi w grupie średnio-zaawansowanej oraz zaawansowanej przewidziane są dla osób od 14 roku życia
(w innych przypadkach decyzja Trenera), które posiadają określone doświadczenie w Kendo (decyzja
Trenera)

Opłaty:

120 zł / miesiąc

Dla osób posiadających aktualny status studenta / ucznia przysługuje „Zniżka Studencka” -20% od
w/w opłat (96 zł).

W przypadku członków klubu z jednej rodziny (najbliższe pokrewieństwo) przysługuje „Zniżka
Rodzinna” -20% od w/w opłat.

Zniżki nie łączą się.

4. Opłaty całoroczne

Istnieje możliwość dokonania jednorazowej opłaty za cały rok z góry w niżej wymienionych wariantach:

1200zł / 12 miesięcy

Dla osób uczestniczących w zajęciach grupy średnio-zaawansowanej

1000zł / 10 miesięcy

Dla osób uczestniczących w zajęciach grupy dzieci

W przypadku opłat całorocznych nie przysługują dodatkowe zniżki.

5. Dodatkowe informacje
● Po ukończeniu „Kursu Podstaw Kendo” klubowicze rozpoczynają treningi w Grupie

Średnio-Zaawansowanej, przechodząc tym samym na taryfę opłat zgodnie z pkt. 3



● Po ukończeniu „Kursu Podstaw Kendo” klubowicze po opłaceniu jednorazowej kwoty w
wysokości 50 zł mogą stać się Członkami Zwyczajnymi Warszawskiego Klubu Kendo*

● Istnieje możliwość zmniejszenia wysokości składki miesięcznej w przypadku zapowiedzianej
nieobecności w danym miesiącu (uczestnictwo w maksymalnie 2 treningach w miesiącu) do
opłaty administracyjnej 30 zł / miesiąc. Warunkiem jest poinformowanie o nieobecności na
początku jej wystąpienia.

● Opłata za użytkowanie klubowej zbroi bogu to 10 zł / miesiąc
● W przypadku trudności finansowych bądź innych przypadków losowych, na wniosek

zainteresowanego, Zarząd może podjąć decyzję o zmniejszeniu kwoty lub zwolnieniu z opłat za
treningi.

* Def. Wg Statutu Warszawskiego Klubu Kendo


