Konińskie Towarzystwo Pływackie „ISKRA”
ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin
tel.: +48 537 747 189, iskrakonin.pl, e-mail: klub@iskrakonin.pl
NIP: 665-29-85-806 REGON: 301926902

Regulamin opłat "Szkółki Pływackiej Iskierki"
1. Aktualna tabela opłat dla "Szkółki Pływackiej Iskierki”, znajduje się na stronie internetowej iskrakonin.pl
2. Kwoty zawarte w tabeli zawierają wszystkie koszty uczestnictwa w treningach i lekcjach pływania w tym m.in.
wejścia na basen i opłatę za prowadzenie lekcji.
3. Opłata, zgodna z cennikiem na stronie internetowej iskrakonin.pl, uiszczana jest z góry w całości lub w ratach
w terminach i na konto podanych na stronie. Tytuł wpłaty powinien być zgodny z podanymi wymogami.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach wpłacona opłata nie jest zwracana.
5. Zajęcia, które nie odbyły się z winy organizatora będą odrabiane w innych terminach.
6. W grupach dziecięcych pojedyncze nieobecności na treningach można odrobić w innym terminie po
uprzednim uzgodnieniu z instruktorem czy jest taka możliwość.
7. Opłata jest stała niezależnie od liczby godzin nieobecności dziecka na zajęciach.
8. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą i trwającej powyżej 30-stu bezpośrednio następujących po
sobie dni jest możliwość ubiegania się o obniżenie wysokości bieżącej lub kolejnej raty. Stosowny wniosek
należy złożyć mailowo do Klubu (obowiązuje zaświadczenie lekarskie). Wniosek należy zgłosić w terminie do
30stu dni od daty rozpoczęcia zwolnienia lekraskiego.
Podania o częściowe zwolnienie z płatności za krótszy okres nieobecności, z przyczyn innych niż choroba oraz po
terminie nie będą rozpatrywane
9. W tytule przelewu koniecznie muszą się znajdować następujące dane:
- unikalny identyfikator uczestnika (opis poniżej)
- imię i nazwisko dziecka, za które jest dokonywana opłata
- nr telefonu podany podczas zapisów
- unikalny identyfikator dziecka złożony z inicjałów imienia i nazwiska oraz daty urodzenia np. Szymon Czerski
ur. 31 kwietnia 2002 ma identyfikator: „SC20020431” – identyfikator jednoznacznie przyporządkuje wpłatę do
konkretnego dziecka
Przykładowy tytuł przelewu:
SC20020431 Szymon Czerski – wpłata II raty

