
Podstawowy zbiór informacji dotyczący członkostwa w Klubie Sportowym Tebek 
 

W celu zapisania się do Klubu Sportowego Tebek a tym samym stania się jego członkiem-uczestnikiem należy:  

• dokonać rejestracji poprzez stronę  internetową tebek.com.pl (dołącz do nas) i dostarczyć wygenerowaną deklarację 
członkowską podpisaną przez uczestnika zajęć oraz rodziców/opiekunów prawnych (dotyczy nowych członków klubu).  
W wypadku przedłużenia członkostwa nie należy dokonywać ponownej rejestracji ani dostarczać deklaracji; 

• dokonać każdego roku opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 zł (w tym ubezpieczenie NNW, koszulka klubowa)  
na konto Klubu z podaniem nazwiska uczestnika zajęć i szkoły z dopiskiem opłata rejestracyjna. 

Zgodnie ze statutem po dokonaniu wszystkich formalności związanych z rejestracją członkowie Klubu mogą uczestniczyć  
w zajęciach, zawodach, egzaminach, obozach sportowych i innych wydarzeniach organizowanych przez Klub. Zasady udziału  
w poszczególnych wydarzeniach regulują dodatkowe przepisy i regulaminy klubowe. 

Opłaty członkowskie:  
Opłat członkowskich należy dokonywać regularnie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Klubu. Możliwe jest 
również dokonanie opłaty jednorazowo za dłuższy okres np. kwartał, półrocze itp. W tytule należy wpisać imię i nazwisko 
uczestnika zajęć, szkołę, miesiąc, za który dokonywana jest opłata wraz z dopiskiem „opłata członkowska”.  
W uzasadnionych przypadkach można się zwrócić do Zarządu Klubu o obniżenie opłat członkowskich. Miesięczna składka 
członkowska jest zryczałtowana i nie może być zmniejszana lub powiększana ze względu na większą lub mniejszą liczbę 
treningów w danym miesiącu. Wyjątek stanowi pierwszy miesiąc, w którym nowy uczestnik rozpoczyna zajęcia  
a pozostało ich w danym miesiącu mniej niż 50%. Wtedy i tylko wtedy składka członkowska może zostać zmniejszona  
o połowę. Opłaty są dokonywane za miesiące wrzesień – czerwiec (bez miesięcy letnich lipiec i sierpień), począwszy  
od miesiąca, w którym uczestnik rozpoczął treningi. 

Wysokość opłat:  

90 zł  miesięcznie dla dzieci uczestniczących w zajęciach odbywających się dwa razy w tygodniu  
120 zł  miesięcznie dla dzieci uczestniczących w zajęciach odbywających się trzy razy w tygodniu  

Decyzję o możliwości uczestniczenia w treningach rozszerzonych podejmuje trener na podstawie wieku, umiejętności i 
zaangażowania uczestnika zajęć.  

Ubezpieczenie: 
Zawodnicy Klubu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób uczestniczących  
w zajęciach organizowanych przez Klub. Oznacza to ubezpieczenie od zdarzeń zaistniałych podczas wszelkich zajęć sportowych 
organizowanych przez Klub (treningi, zawody, obozy sportowe i inne) oraz podczas udziału we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez inne organizacje sportowe, gdy zawodnik zostanie zgłoszony przez Klub. Ubezpieczenie obejmuje także 
drogę na zajęcia i z zajęć sportowych.  Konieczność ubezpieczenia osób trenujących w Klubie nakłada na nas Ustawa o Sporcie. Z 
ubezpieczenia klubowego nie zwalniają dodatkowe polisy szkolne czy prywatne. Informacja o ubezpieczeniu umieszczona jest na 
stronie internetowej Klubu. 

Warunkiem bycia Członkiem Klubu jest przestrzeganie statutu regulaminów, zarządzeń i postanowień władz Klubu. 

Dane do przelewu opłaty rejestracyjnej i składek członkowskich: 
Klub Sportowy Tebek, 01-944 Warszawa, Balcerzaka 1  Santander Bank Polska 16 1090 1014 0000 0000 0304 5736 
 
Istnieje możliwość zakupu klubowych koszulek i doboków (strojów do taekwondo) za pośrednictwem naszego Klubu, 
współpracującego w tym zakresie z dystrybutorem ubiorów i sprzętu sportowego do taekwondo firmą Kolorgraf. Szczegółowe 
informacje dostępne u trenerów lub w biurze Klubu 

Biuro Klubu znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 273 ul. Balcerzaka 1 w Warszawie.   

Zapraszamy wszystkich do regularnego odwiedzania strony internetowej Klubu tebek.com.pl na której zamieszczane są wszystkie 
regulaminy, dane kontaktowe, informacje dotyczące działalności oraz kalendarz wydarzeń. 

        Prezes Klubu Sportowego Tebek  

                           Tomasz Pyciarz 


