
CENNIK SKŁADEK CZŁONKOWSKICH  

KS ORIENT – CH JAGIELLOŃCZYCY 

W SEZONIE 2020/2021 
 
 

Rodzaj treningu 
Składka miesięczna  
(2 treningi w tygodniu) 

Składka miesięczna  
(1 trening w tygodniu) 

Taekwon-do  120,00 80,00 

Boks 120,00 80,00 

Kickboxing/K1 120,00 80,00 

Gimnastyka z 
elementami akrobatyki 

120,00 80,00 

Trening personalny 100.00 (1 h) po 90,00 (2h) po 80,00 (3h <) 

Składka członkowska za 
okres niekorzystania z 

treningów (np. choroba, 
pandemia, wakacje)  

40,00 

 

Opłata wpisowa (jednorazowa dla nowych członków) – 80,00 zł ( w tym jest 

ubezpieczenie NNW i koszulka klubowa, dla dzieci zeszyt) 
 

Zniżka rodzinna (2 treningi w tygodniu): 

2 osoby – 220,00 zł                             

3 osoby – 300,00 zł 

4 osoby – 360,00 zł 
 

Zajęcia raz w tygodniu nie podlegają zniżce rodzinnej. 
 

Zniżka od ilości zajęć: 

Treningi 2 razy w tygodniu + inne zajęcia 2 razy w tygodniu: 180,00 zł 

Trening 2 razy w tygodniu + inne zajęcia 1 raz w tygodniu: 150,00 zł 

Trening 1 raz w tygodniu + inne zajęcia 1 raz w tygodniu: 120,00zł 

 

Zniżki nie łączą się. 



Honorujemy karty MultiSport Plus MultiSport Student, MultiSport Kids, Fit Profit 

oraz PZU Sport. 

 

Płatność MultiSport. 

 

Ilość odbić kartą w miesiącu Dopłata do składki miesięcznej 

8  0,00 zł 

7 15,00 zł 

6 30,00 zł 

5 45,00 zł 

Ilość odbić kartą 
 (1 trening w tygodniu) 

Dopłata do składki 

4 0,00 zł 

3 15,00 zł 

2 30,00 zł 

1 45,00 zł 

 

W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość płatności za jeden trening w 

wysokości 30,00 zł. 

 

 

Każdorazowo płatności należy dokonywać do 10. każdego miesiąca za miesiąc 

bieżący. Składka po terminie wynosi +20zł. Prosimy o terminowe wpłaty.  

 

Wpłat można dokonywać: 

- gotówką u instruktora. 

- przelewem na konto 57 1750 0012 0000 0000 3536 7799. 

 

W tytule należy podać: 

Składka członkowska za (miesiąc), (imię i nazwisko osoby trenującej),(nazwa 

treningów lub grupy), (miejscowość) 

Np.: 

1) Składka członkowska za wrzesień, Julia Nowak, gimnastyka Częstochowa 

2) Składka członkowska za wrzesień, Adam Nowak, taekwon-do Lwy 

Częstochowa.  


