
REGULAMIN KLUBU GRIZZLY FIGHT CLUB 

1. Każdy zawodnik bądź rodzic po odbyciu jednych próbnych zajęć dostarcza do trenera prowadzącego 

zajęcia podpisaną deklarację, zgodę i oświadczenie oraz podpisany regulamin kluby i opłat. 

2. Każdy uczestnik musi być przygotowany do zajęć. W przypadku gdzie dziecko nie zdało jeszcze na 

biały pas musi mieć długie spodnie dresowe, koszulkę z krótkim rękawem, klapki oraz wodę.  

3. Każdy zawodnik po zdaniu na biały pas 6 KYU jest zobowiązany do zakupu stroju klubowego (karategi) 

u trenera prowadzącego bądź we własnym zakresie oraz jest zobowiązany do zakupu naszywki na 

karategi z logotypem klubu.  

4. Rezygnację z zajęć można złożyć wyłącznie w formie pisemnej na adres mailowy klubu: 

grizzlyklub@gmail.com. Brak rezygnacji przed końcem miesiąca skutkują obowiązkiem opłaty składki 

za zajęcia. 

5. Ubezpieczenie NNW uczestnika zajęć leży po stronie rodziców. 

6. Wszystkie istotne informacje prosimy sprawdzać na naszym funpage’u na facebooku oraz na naszej 

stronie internetowej www.grizzlyfightclub.pl  

REGULAMIN OPŁAT ZA TRENINGI (dotyczy wyłączenie dzieci ze Szkół Podstawowych) 

1. Wysokość opłat:  

-140 zł / osoba trenująca dwa razy w tygodniu po 45min 

-100 zł / osoba trenująca raz w tygodniu po 45min 

-40 zł / osoba nie obecna na zajęciach przez cały miesiąc (opłata przetrzymująca miejsce w klubie) 

-30zł/osoba egzamin na kyu  

2. W przypadku rodzeństwa składka jest pomniejszona o 10 zł od osoby. 

3. Opłaty wnosimy najpóźniej do 10 –tego dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc. 

4. W przypadku braku płatności w terminach podanych wyżej trener ma prawo nie wpuścić zawodnika 

na trening.  

5. W każdym miesiącu (oprócz lutego) wysokość składki jest taka sama. Jest to opłata roczna 

uśredniona. W lutym ze względu na ferie zimowe opłata wynosi połowę składki tj. 70 zł (2 x w 

tygodniu) oraz 50 zł (1 x w tygodniu). Miesiące wakacyjne tj. lipiec i sierpień są miesiącami bez opłaty 

składki. 

6. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach np. z powodu choroby, nie ma możliwości odliczenia 

części opłaty. Wysokość składek jest stała. 

7. Rezygnację z zajęć można złożyć wyłącznie w formie pisemnej na adres mailowy klubu: 

grizzlyklub@gmail.com. Brak rezygnacji przed końcem miesiąca skutkują obowiązkiem opłaty składki 

za zajęcia (jeżeli dziecko ma np. nie uczęszczać na zajęcia w kwietniu, to najdalej do końca marca 

prosimy o mailowe przesłanie rezygnacji). 

8. W przypadku nieobecności dziecka na treningu, dziecko ma prawo odrobić zajęcia w wyznaczonej 

przez trenera prowadzącego placówce naszego klubu. 

9. W przypadku nieodbytego treningu w powodu np. braku sali (np. do organizacji uroczystości szkolonej, 

rady pedagogicznej) , dziecko ma prawo odrobić zajęcia w wyznaczonej przez trenera prowadzącego 

placówce naszego klubu. 

10. W przypadku nieobecności na treningu trenera prowadzącego (np. z powodu choroby) zostaje 

przydzielony trener na zastępstwo. 

11. Treningi nie odbywają się w dni tzw. „czerwona kartka w kalendarzu”, w czasie przerw świątecznych i 

ferii zimowych.  

 

………………………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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