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REGULAMIN i OPŁATY 

Białostockiego Klubu Karate Kyokushin „KANKU” 
 

 
 
 

  

 
 

                 1. Miesięczna składka członkowska wynosi  100,00 zł. (Karta Dużej Rodziny 90 zł) 
  

                 2. 2 osoby z rodziny 180,00 zł, (KDR 160 zł), 3 osoby z rodziny 240,00 zł, (KDR 200 zł)  

 

                 3. 50 % zniżka w opłacie składki członkowskiej przysługuje w przypadku rozpoczęcia 

                      treningów w sezonie po 15 dniu danego miesiąca. 
 

                 4. Miesięczną składkę członkowską należy wpłacać w terminie do 15 dnia każdego 

                      miesiąca za miesiąc bieżący. 
 

                 5. Nie opłacenie miesięcznej składki członkowskiej do 20 dnia danego miesiąca 

                     powoduje zawieszenie praw członkowskich do czasu uregulowania opłat. 
 

              6. W okresie zawieszenia praw członkowskich, członek klubu nie może brać 

                     udziału w zajęciach organizowanych przez BKKK  „KANKU” 

 

              7. W przypadku zalegania z płatnościami, składka  należna w bieżącym miesiącu 

                     będzie powiększona o składki nieuiszczone terminowo w poprzednich miesiącach. 
 

                 8. Składka członkowska obowiązuje w stałej wysokości bez względu na ilość 

                      treningów w miesiącu, nie ulega zmniejszeniu z tytułu zawieszenia praw 

                      członka klubu lub nieobecności na zajęciach z innych przyczyn niż zdrowotne. 
 

                 9. W  przypadku nie opłacenia składek przez trzy kolejne miesiące ćwiczący zostaje 

                      skreślony z listy sekcji. 
 

                10. Niniejszy regulamin nie dotyczy opłat egzaminacyjnych na stopnie szkoleniowe. 
                 

                11. Osoby przystępujące do egzaminu powinny uczestniczyć w zajęciach i mieć uregulowane opłaty członkowskie za ostatnie: 

 

 10 kyu i 9 kyu / minimum 3 miesiące.  

 8 kyu i 7 kyu / minimum 6 miesięcy.  

 6 kyu i 5 kyu / minimum 9 miesięcy.  

 4 kyu i 3 kyu / minimum 12 miesięcy.  

 2 kyu i 1 kyu / minimum 15 miesięcy. 

 

               12. Każdy członek klubu jest zobowiązany do dostarczenia badań lekarskich do lekarza sportowego potwierdzających jego 

                       zdolność do uprawiania tej dyscypliny sportu. 
 

Oświadczam, że znam regulamin klubu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
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