
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE w KLUBIE TAEWO 
SKŁADKA CZŁONKOWSKA  

– MIESIĘCZNA 

       210 zł 2x tyg. i więcej 

150 zł 1x tyg 

Dla osób uczęszczających na zaj. TKD 2 razy w tyg. i więcej. 
Dla osób biorących udział tylko w zajęciach Kickboxing lub BJJ. 
 
Dla osób uczęszczających na wybrane zajęcia tylko 1 raz w tygodniu 
(wówczas nie obowiązują żadne inne zniżki). 

SKŁADKA OPEN 
(TKD/KICKBOXING/BJJ/AKRO) 260 zł Dla osób trenujących Taekwon-do i chcących rozwijać się i poszerzać swoje 

umiejętności dodatkowo w Kickboxingu, BJJ czy AKRO AIR) 

WPISOWE jednorazowe 50 zł Jednorazowa wpłata w dniu zapisu 

składka podtrzymująca 100 zł 
Przy zapisie w połowie miesiąca lub później. 
Na wypadek choroby trwającej 4 i więcej tygodni lub innej dłuższej 
nieobecności (wcześniej zapowiedzianej).  

SKŁADKA WAKACYJNA 
(łącznie za lipiec i sierpień) 

210 zł 
To składka członkowska obejmująca okres wakacji. Wpłata w wysokości po 
105 zł za każdy miesiąc (lipiec, sierpień), którą należy dokonać najpóźniej w 
czerwcu - jest obowiązkowa bez względu na to czy osoba jest obecna czy 
nie na treningach w wakacje. 

ulga rodzinna "na 2 i 3 dziecko" 
• pierwsze dziecko (100 %)     

• drugie dziecko/osoba (-30zł)) 

• trzecie dziecko/osoba (-60zł) 

• kolejne (składka członkowska roczna) 

                          pierwsze 210zł za miesiąc 
                               drugie 180zł za miesiąc 
                               trzecie 150zł za miesiąc 
                              kolejne 210zł na cały rok 

Przy jednym dziecku uczęszczającym na treningi rodzeństwo ma ulgę: 

• pierwsze dziecko płaci 100%  składki członkowskiej 

• drugie dziecko/os. ma ulgę -30zł od składki członkowskiej 

• trzecie dziecko/os. ma ulgę -60zł od składki członkowskiej 

• każde kolejne dziecko opłaca jednorazowo składkę członkowską w 
wysokości 210 zł za cały rok z góry. 

składka członkowska   
"CZARNYCH PASÓW" 

150 zł 
Dla członków klubu posiadających stopień I Dan (czarny pas) i wyżej. 
UWAGA! Obowiązuje tylko wtedy, gdy jest płacona w terminie.  
Za nieopłacenie w terminie obowiązuje standardowa składka członkowska 
210 zł. 

składka członkowska  
dla „ZASŁUŻONYCH” 

210 zł za cały rok 

Dla członków klubu posiadających stopień min. I Dan i wyżej, trenujących 
dłużej niż 12 lat, którzy nie raz osiągnęli wysokie wyniki sportowe, byli /są 
reprezentantami kadry narodowej, reprezentują barwy Klubu Taewo i 
dbają o jego dobre imię.  
Płatna jednorazowo po uzgodnieniu z zarządem. 

REZYGNACJA PISEMNA 
Możliwa w każdej chwili z miesięcznym wypowiedzeniem po uprzednim 
uregulowaniu zaległości jeżeli takie są. 

 


