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Kraków 28.12.2018 r. 

 
KS PODWAWELSKI - Tenis Stołowy – Składki w sezonie 2019/2020 
 
1. Składka członkowska roczna – 100,00 zł (obowiązuje wszystkich zawodników   
    Klubu Sportowego PODWAWELSKI)  
 
2. Składki treningowe dla zawodników nie posiadających licencji zawodniczej i zawodników V ligi:  
    (Trener Antonina Szymańska)  
-   Grupa dzieci (Naborowa) 
a. Karnet - 1 trening godzinny tygodniowo  - 70,00 zł za miesiąc  
-   Grupa Sportowa - początkująca i średniozaawansowana 
a. Karnet - 1 trening godzinny tygodniowo  - 70,00 zł za miesiąc  
b. Karnet - 2 treningi godzinne tygodniowo - 120,00 zł za miesiąc  
c. Karnet - 3 treningi godzinne tygodniowo - 130,00 zł za miesiąc  
d. Karnet - 4 treningi godzinne tygodniowo - 140,00 zł za miesiąc 
e. Karnet - bez limitu godzin treningowych  - 200,00 zł za miesiąc 
f.  Trening personalny - 70,00 zł/godzinę 
 
3. Składki treningowe dla zawodników ligowych posiadających licencję   
    zawodniczą: (Trener Tomasz Janik) 
a. Karnet – treningi zgodnie z harmonogramem – 80,00 zł/miesiąc 
b. Honorowane są również karty MultiSport Benefit Systems oraz karty OK System 
 
4. Składki treningowe dla zawodników nie będących członkami Klubu Sportowego PODWAWELSKI.   
a. Wejście jednorazowe – 20,00 zł/trening 
b. Karnet bezterminowy – 150,00 zł/10 treningów 
c. Honorowane są również karty MultiSport Benefit Systems oraz karty OK System 
d. Wynajem stołu – 15,00 zł od osoby za godzinę  
 
Składkę członkowską roczną należy opłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września każdego roku.  
 
Składki treningowe miesięczne należy opłacać przed datą pierwszego treningu w danym miesiącu.  
 
Zawodnik po opłaceniu składki treningowej otrzymuje odpowiedni karnet, który każdorazowo przed wejściem 
na trening powinien zostawiać w recepcji KS PODWAWELSKI. Posiadanie ww. karnetów uprawnia do 
korzystania również z treningów na siłowni KS PODWAWELSKI. 
 
Brak opłaconych składek uniemożliwia uczestnictwo w treningach. Inne indywidualne warunki uczestnictwa 
w treningach możliwe są po akceptacji przez Zarząd Klubu KS PODWAWELSKI. 
 
W imieniu Zarządu Klubu Sportowego PODWAWELSKI  
Alojzy Nowak 
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