
 

Regulamin płatności składek 

 w Szkole Szachowej Chess For Kids 

1. Wysokość składek 

a) grupy szkolne 120 zł miesięcznie 

b) grupy przedszkolne 100zł miesięcznie (45 min. Zajęć w tygodniu) oraz 70zł 

miesięcznie (30 minut zajęć w tygodniu). 

Zniżki dla rodzeństwa w szkołach -10% dla drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie. 

KONIEC ROKU SZKOLNEGO NIE JEST RÓWNOZNACZNY Z WYPOWIEDZENIEM CZŁONKOSTWA. 

W PRZYPADKU REZYGNACJI TRZEBA PRZESŁAĆ JĄ W FORMIE MAILOWEJ NA ADRES KLUBU:  

info@chessforkids.pl 

Wszystkie składki muszą być uregulowane do 10 dnia każdego miesiąca (za wrzesień do 10 

września, za październik do 10 października, itd). W przypadku braku uiszczenia składki do 15 

dnia danego miesiąca będzie doliczana opłata 20zł do następnego miesiąca.  

Numer konta na który należy dokonywać wpłat: 

WPŁATY SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ dla uczniów  szkół podstawowych: 

Chess For Kids Kamil Joński, ul. Stanisława Worcella 5/35, 01-250 Warszawa 

Nr konta  Santander Bank: 42 1910 1048 2944 3607 9755 0001 

W tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka 

Przykład: Jan Kowalski  

 

WPŁATY SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ dla przedszkoli: 

EDIT Sp. z o.o. ul. Stanisława Worcella 5/35, 01-250 Warszawa 

Nr konta  Mbank : 92 1140 2004 0000 3102 8103 8892 

W tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka 

Przykład: Jan Kowalski  



2. W każdym miesiącu od października do czerwca wysokość składki jest taka sama (tj. 

październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec)- jest to 

opłata roczna podzielona na 9 równych części. Miesiąc wrzesień opłacany jest 

adekwatnie do ilości odbytych zajęć. Miesiące wakacyjne- lipiec i sierpień są 

miesiącami bez opłaty składki. 

3. W czasie ferii zimowych w przedszkolach zajęcia odbywają się zgodnie z planem. W 

szkołach podstawowych zajęcia odbywają się w formie online. 

4. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, np. z powodu choroby, nie ma 

możliwości odliczania części opłaty. Wysokość składki jest stała.  

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

dowolnej placówce naszego klubu, a także w formie online.  

6. Pierwszorazowa opłata wpisowa do klubu jest darmowa, natomiast w przypadku 

ponownego zapisu po wcześniejszej rezygnacji, opłata wpisowa wynosi 60zł.  

7. W przypadku nieodbytego treningu z powodu wyjazdu trenera na turnieje lub nie 

odbycia się zajęć np. z powodu braku sali (np. rada pedagogiczna, lub uroczystość 

szkolna) dziecko ma prawo odrobić zajęcia w naszej dowolnej placówce, lub w formie 

online.  

8. Zajęcia nie odbywają się w dni tzw. „czerwona kartka w kalendarzu”, a także w czasie 

przerw świątecznych i ferii.  

9. W przypadku dłuższych przerw spowodowanych czynnikami niezależnymi od klubu 

(np. pandemii), wprowadzone zostaną zajęcia online, które są równoważne z 

zajęciami stacjonarnymi.  

10.  W tytule wpłaty składki członkowskiej wpisujemy tylko i wyłącznie IMIĘ i NAZWISKO 

DZIECKA – bez dopisków typu grupa, miejsce, rok, itp. 

 


