
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 

Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodnik 29 Katowice

w sezonie 2020/2021 

pływalnia przy ul. Boya Żeleńskiego 100 w Katowicach 

1.  Składka członkowska roczna płatna w miesięcznych ratach (10 razy) z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień 

 wynosi – dla uczestników zajęć grup treningowych 320 zł, płatna najpóźniej do 10-tego dnia każdego 

 miesiąca

2. Składka dla grup rekreacyjnych doskonalenia i nauka pływania, zajęcia dwa razy w tygodniu wynosi: 

 1950 zł i jest płacona w 3 ratach po 650 zł w miesiącach (terminy ustalane przez zarząd) 

3.  Składka dla grup rekreacyjnych doskonalenia i nauka pływania, zajęcia raz w tygodniu wynosi: 1050 zł 

 i jest płacona w 3 ratach po 350 zł w miesiącach (terminy ustalane przez zarząd)

4. Składka roczna, jak i jej miesięczne raty – są stałe. To znaczy uwzględniają wszystkie święta oraz dni wolne 

 od pracy/nauki w tym m.in. "zielone szkoły", rekolekcje, matury oraz wypadki losowe.

5. Nieobecność na zajęciach, można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach innych grup 

 działających w Klubie. W tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o informację do trenera  prowadzącego 

 zajęcia.

6. Składki Członkowskie należy wpłacać przelewem  na konto: Uczniowski Klubu Sportowy Wodnik 29 

 Katowice, ul. Lepszego 2 , 40-750 Katowice numer rachunku: 86 1050 1214 1000 0023 2183 4307

 z opisem "imię nazwisko - składka członkowska za miesiąc......"

7. Dowód wpłaty składki miesięcznej należy okazać Trenerowi  prowadzącemu zajęcia. Trener  swoim 

 podpisem na dowodzie wpłaty potwierdza jego okazanie i zwraca go zainteresowanemu.

8.  Składki za wyjazdy na zawody trwające dłużej niż jeden dzień, opłaty za licencje zawodnicze oraz startowe 

 w zawodach ustala Polski Związek Pływacki, Śląski Związek Pływacki

www.wodnik29.pl
tel. 0 603 646 226 

e-mail: michalsplawinski@wp.pl
Uczniowski Klub Sportowy Wodnik 29
Katowice-Kostuchna, ul.  Lepszego 2
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