REGULAMIN OPŁAT KLUBOWYCH UKS NAVIGO - 2022
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roczna składka członkowska

miesięczna składka
członkowska

2500 zł

1000 zł x 2 osoby

-

2500 zł

500 zł x 2 osoby

-

2000 zł

1000 zł

-

2000 zł

500 zł

-

-

-

-

-

-

-

800 zł

Grupa Optimist. Zajęcia całoroczne.

-

-

300 zł

Grupa Optimist dla osoby
uczęszczającej na zajęcia tylko w
sezonie* lub zaczynającej zajęcia w
sezonie.

-

-

Rodzaj składki

1
postój jednej sztuki sprzętu
żeglarskiego
w sezonie*
dla członków klubu
(katamaran, plażowa łódka
jednokadłubowa)

do 6,1 m długości
pierwszy rok członkostwa w klubie
(klasy żeglarskie 2 osobowe)
kolejne lata członkostwa w klubie
(klasy żeglarskie 2 osobowe)
pierwszy rok członkostwa w klubie
(klasy żeglarskie 1 osobowe)
kolejne lata członkostwa w klubie
(klasy żeglarskie 1 osobowe)
Grupa KATAMARANY OPEN. Zajęcia
całoroczne.
Grupa KATAMARANY OPEN
dla osoby uczęszczającej na zajęcia
tylko w sezonie* lub zaczynającej
zajęcia w sezonie.
Grupa KATAMARANY OPEN
dla osoby uczęszczającej na zajęcia
tylko latem**.

380 zł

450 zł

400 zł

● Dotyczy sekcji KATAMARAN OPEN i OPTIMIST. Opłata za dany miesiąc powinna być uiszczona do 10 dnia danego miesiąca.
● Za postój każdej kolejnej łódki tej samej osoby przysługuje zniżka w wysokości 20 % składki wyjściowej.
● Opłata za krótki
1-3 dzień
4-7 dni
8-21 dni
1 miesiąc

postój sprzętu dla osób niebędących członkami Klubu:
80 zł/doba
70 zł/doba
60 zł/doba
1500 zł

● Opłata za krótki
1-3 dzień
4-7 dni
8-21 dni
1 miesiąc

postój sprzętu dla osób będących członkami Klubu, a niekorzystających ze stawek z kolumny 1.
70 zł/doba
60 zł/doba
50 zł/doba
1200 zł

● Klub nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt.
● Dla uczestników regat postój łódki w dniach trwania regat – bezpłatnie.
● Członek Klubu po uzgodnieniu może korzystać z hangaru i warsztatu.
● Członek Klubu może korzystać z infrastruktury Klubu w sposób właściwy do jej przeznaczenia (szatnie, toalety, hangary, boisko, teren
Klubu).
KONTO: Uczniowski Klub Sportowy NAVIGO
BANK MILLENNIUM SA 31 1160 2202 0000 0000 4803 6101
Wpłaty należy regulować do dnia 31 maja 2022. Członkowie Klubu zobowiązani są do dostarczenia potwierdzenia przelewu do biura
Klubu. Na tej podstawie składka zostanie uznana za zapłaconą. Dotyczy składek ujętych w kolumnie 1 i 2.
*sezon = 1 maja – 31 października.
**lato = lipiec, sierpień.

