
 

 

 
REGULAMIN OPŁAT 

FUNDACJA KLUB SPORTOWY GRISHINA 
 

            Postanowienia ogólne i definicje 
 

Regulamin opłat zajęć w Fundacji Klub Sportowy Grishina określa zasady 
opłat za zajęcia - grupowe i indywidualne organizowane przez Fundację Klub Spor-
towy Grishina, oraz kwestie w nim określone. 
 Definicje – wyrazy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im poni-
żej, chyba, że inaczej postanowiono w Regulaminie: 
• Opiekun – rodzic/rodzice lub opiekun prawny Uczestnika, sprawujący nad nim 
opiekę oraz odpowiedzialny za niego, w sytuacji, gdy Uczestnik jest niepełnoletni; 
• Regulamin opłat – niniejszy regulamin; 
• Uczestnik – każda osoba uczestnicząca w Zajęciach; 
• Zajęcia – grupowe lub indywidualne, lub zajęcia organizowane przez Organizatora; 
• Opłata klubowa - opłata raz w roku, w ramach której uczestnik zajęć otrzymuje 
„pakiet Grishinka”; 
 
1.Uczestnik zajęć lub Opiekun jest zobowiązany regularnie opłacać zajęcia według 
Regulaminu opłat.  
 
2.Opłaty za zajęcia muszą być dokonane z góry za dwa miesiące:  
- w przypadku pierwszej raty – w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia dziecka na 
Zajęcia, z zastrzeżeniem pkt. 8 poniżej;  
- każdej kolejnej raty - do siódmego dnia miesiąca, w którym jest wymagana wpłata 
danej raty. 
 
3.Opłata za Zajęcia indywidualne jest pobierana z góry, po zatwierdzeniu terminu 
przez trenera koordynatora oraz trenera prowadzącego. 
 
4.Opłata za Zajęcia grupowe podzielona jest na 5 rat: I rata – wrzesień i październik; 
II rata – listopad i grudzień; III rata – styczeń i luty; IV rata – marzec i kwiecień; V 
rata – maj i czerwiec.    
 
5.W przypadku dołączenia dziecka do grupy w trakcie miesiąca, opłata musi być ure-
gulowana przed przystąpieniem do Zajęć, w wysokości raty pomniejszonej propor-
cjonalnie o koszt Zajęć, które już odbyły się w danym miesiącu, a w których Uc-
zestnik nie uczestniczył. 
 
 



 

 

6.W przypadku choroby uniemożliwiającej kontynuację Zajęć grupowych w danym 
miesiącu, poświadczonej zaświadczeniem lekarskim o braku możliwości uczestnicze-
nia przez Uczestnika w Zajęciach, istnieje możliwość wnioskowania o zwrot kosztów 
w wysokości 50% kwoty pozostałych Zajęć grupowych w danym miesiącu. W innym 
przypadku zwrot kosztów nie następuje. 
 
7. W przypadku braku terminowej opłaty za Zajęcia, pełnoletni Uczestnik lub Opie-
kun zostanie wezwany drogą elektroniczną lub SMS do uiszczenia opłaty za Zajęcia 
w wyznaczonym terminie dodatkowym. Gdyby, po upływie terminu wskazanego w 
wezwaniu do zapłaty, opłata w dalszym ciągu nie została uregulowana, Uczestnik zo-
stanie niezwłocznie skreślony z listy uczestników. 
 
8. W przypadku zgłoszenia Uczestnika na Zajęcia, wpis Uczestnika na stałą listę 
uczestników danych Zajęć następuje dopiero w momencie uiszczenia pierwszej raty 
opłat. Brak zapłaty w terminie, może powodować wykreślenie Uczestnika z listy.  
 
 
9. Warunkiem ponownego przyjęcia do KS Grishina jest uiszczenie wszystkich zale-
głych opłat, ponowne uiszczenie Opłaty Klubowej oraz wniesienie co najmniej 
pierwszej raty opłat za Zajęcia, na które Uczestnik jest zgłaszany. 
 
 
10. W celu rezygnacji z uczestnictwa w Zajęciach pełnoletni Uczestnik bądź Opiekun 
zobowiązany jest do zgłoszenia rezygnacji Uczestnika z Zajęć w formie pisemnej lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej infogrishina@gmail.com. W przypadku 
braku zgłoszenia rezygnacji w powyższy sposób, opłaty będą naliczane zgodnie z ob-
owiązującym regulaminem, niezależnie od faktycznego dalszego braku uczestnictwa 
w Zajęciach. 
 
11. Okres wypowiedzenia dotyczący rezygnacji z korzystania z Zajęć kończy się z 
upływem ostatniego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu 
zgłoszenia rezygnacji z Zajęć. 
 
12.Opłaty są ustalane każdego roku na początku sierpnia i obowiązują przez cały rok 
szkolny, z zastrzeżeniem możliwości zmian w sytuacjach szczególnych. 
 
13. Opłaty związane z uczestnictwem w Zajęciach powinny być dokonywane wy-
łącznie na rachunek bankowy: 
 
Fundacja Klub Sportowy Grishina 
02-001 Warszawa, al. Jerozolimskie 85, lok.21 
Bank Pekao 85 1240 6218 1111 0010 8623 0415 
W tytule wpłaty opłat związanych z uczestnictwem w Zajęciach należy podać nastę-
pujące informacje:  
 



 

 

a) Opłata klubowa lub opłata za zajęcia,  

b) imię i nazwisko uczestnika,  

c) rata (I, II, III, IV, V). 

14. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia raz w roku Opłaty Klubowej, 
w ramach której Uczestnik otrzymuje „pakiet Grishinka”. 
 
15. O wysokości, sposobach i warunkach opłat, a także ewentualnych odstępstwach 
od ustalonych stawek decyduje Zarząd Fundacji. 
 
16. Ewentualne prośby dotyczące odstępstw od ustalonego trybu opłat muszą być 
przedstawione Zarządowi na piśmie wraz z uzasadnieniem i podpisane przez pełno-
letniego Uczestnika lub Opiekuna. 
 
17. Dokumentację związaną z opłatami prowadzi skarbnik KS Grishina w oparciu o 
dokumentację uzyskaną od księgowej. 
 
18. W wyjątkowych sytuacjach losowych Uczestnika, uniemożliwiających uiszczanie 
opłat za Zajęcia, Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczenia 
opłaty, jednak nie dłużej niż na okres 1 miesiąca. 
 
19. W sytuacjach losowych uniemożliwiających prowadzenie zajęć w tradycyjnej 
formie, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (typu COVID-19), Fun-
dacja Klub Sportowy Grishina dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej rozpo-
cząć prowadzenie Zajęć  za pośrednictwem platformy internetowej (np. ZOOM). We 
wskazanych okolicznościach, w przypadku kontynuowania przez Fundację Grishina 
prowadzenia Zajęć za pośrednictwem platformy internetowej, Fundacja wywiązuje 
się ze swoich zobowiązań umownych, a więc ma prawo pobierać opłaty według nor-
malnych stawek, a w przypadku woli rezygnacji z Zajęć, pełnoletni Uczestnik bądź 
Opiekun obowiązani są do zachowania obowiązujących terminów wypowiedze-
nia wskazanych w pkt. 12 powyżej. Jeśli w związku z zaistniałą sytuacją losową ko-
nieczna będzie zmiana harmonogramu bądź regulaminów dotyczących Zajęć i ich 
rozliczania, wszelkie zmiany będą przedstawiane Uczestnikom/Opiekunom na bie-
żąco drogą poczty elektronicznej. 
 
20. Uczestnik / Opiekun nie może ubiegać się o obniżenie opłat w sytuacjach: 

a) gdy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika/Opiekuna Uczestnik nie 
uczęszcza na treningi w pełnym zakresie, 

b) gdy zajęcia nie odbywają się z powodu przypadania w ich terminie dni usta-
wowo wolnych od pracy, z powodu uroczystości odbywających się w ośrod-
kach udostępniających obiekty dla KS Grishina oraz przerw wynikających z 
ferii zimowych, świątecznych (Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc) itp., 



 

 

c) w sytuacji, gdy trening został odwołany z przyczyn niezależnych od KS Gris-
hina. 
 

21. Uczestnikom zajęć przysługuje zniżka w opłatach w następujących sytuacjach: 
a) drugie i kolejne dziecko (rodzeństwo) – 10%, 
b) opłacenie wszystkich rat z góry jednorazowo – 10%. 
 
22. Niniejszy Regulamin opłat obowiązuje od 25.08.2020 roku. 
 
Wysokość opłat za zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 

• Opłata klubowa      60 zł jeden raz w roku 
• W szkole podstawowej nr 58     180 zł za miesiąc (wrzesień-grudzień 2020) 

        200 zł za miesiąc (styczeń-czerwiec 2021) 

• W szkole podstawowej nr 314     200 zł za miesiąc 
• W CXXXVII Liceum Ogólnokształcące   200 zł za miesiąc 
• W szkole podstawowej nr 368     200 zł za miesiąc 
• Treningi 3 razy w tygodniu (niezależnie od lokalizacji) 250 zł za miesiąc 
• Opłata za pojedyncze zajęcia poza próbnymi lekcjami 50 zł/za zajęcie grupowe 
• Opłata za trening indywidualny    130 zł 1h zegarowa + opłata sali 
• Opłata za trening indywidualny online   100 zł za 1h zegarowa 

 (ZOOM, WhatsApp, Skype i inny po uzgodnieniu)        
     
Inne treningi, konsultacje, zgrupowania, obozy 
oraz opracowanie metodyczne  
dla grup i klubów sportowych     kwota ustalana indywidualnie 


