Drogi Rodzicu, dokonując zapisu swojego dziecka na zajęcia akceptujesz warunki poniższego
regulaminu i zobowiązujesz się do przestrzegania jego punktów.

Regulamin zajęć przedszkolnych
i szkolnych w roku szkolnym 2021/2022
1. Zapis dziecka na zajęcia Przedszkolnego i Uczniowskiego Klubu Sportowego odbywa się
wyłącznie za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem:
https://ukszagle.sportsmanago.pl/rekrutacja .
2. Dokonując zapisu na zajęcia wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(UODO) i Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
3. Kwota miesięczna za zajęcia jest stała i niezmienna, niezależna od ilości zajęć w danym
miesiącu. Ferie, przerwa świąteczna oraz wielkanocna nie stanowią wyjątku. Jedynie okres
wakacyjny jest zwolniony z opłaty.
4. Ubieganie się o indywidualną składkę za zajęcia stanowi sytuacje wyjątkową i możliwe jest
wyłącznie w odniesieniu do niektórych zajęć szkolnych (w przedszkolu nie ma możliwości
udzielenia zniżki na zajęcia). O indywidualną składkę mogą się ubiegać wyłącznie
Rodziny, które w Szkole korzystają z Nadzwyczajnej Zniżki Czesnego. W przypadku
ubiegania się o indywidualną składkę należy wypełnić odpowiedni formularz oraz przesłać
go drogą e-mail, bądź złożyć w biurze UKS Żagle (ul. Lokalna 51 bud. C od pn. do pt. w g.
08:00 – 16:00). Decyzja co do zniżki zostanie podjęta przez komisję ds. zniżek w ciągu 14
dni od dnia zakończenia przyjmowania wniosków oraz rozesłana drogą e-mailową. Wnioski
można składać jedynie w dniach 10-30 września. Rozpatrywanie wniosków rozpocznie się
z dniem 1 października. Wrzesień dla zajęć szkolnych jest miesiącem pełnej składki za
zajęcia. Przyznana zniżka nie działa wstecz i nie może zostać przyznana dla wniosków
złożonych po terminie.
5. Dziecku przysługują jedne bezpłatne zajęcia otwarte każdej z sekcji, którą jest
zainteresowane. W przypadku chęci kontunuowania, konieczny jest zapis dziecka za
pośrednictwem formularza, aby mogło dalej uczestniczyć w zajęciach. W przypadku zapisu
na zajęcia całoroczne po zajęciach pokazowych – naliczona zostanie opłata za cały miesiąc
za sekcję. W przypadku braku zapisu na zajęcia całoroczne po zajęciach pokazowych –
rodzicowi nie zostanie naliczona żadna opłata.
6. Udział w zajęciach pokazowych możliwy jest jedynie w sytuacji, gdy na daną sekcję nie
został wyczerpany limit miejsc.
7. Wszelkie zmiany (dotyczące rezygnacji, zawieszenia zajęć itp.) odnośnie kolejnego
miesiąca muszą zostać zgłoszone do biura drogą e-mailową do 28 dnia miesiąca
wcześniejszego (bieżącego). Adres e-mail biura to biuro@ukszagle.pl .
8. Płatności za zajęcia PKS i UKS należy regulować z góry, do 5 dnia miesiąca (przykładowo za
miesiąc październik należy wnieść opłatę do 5 października). Każdy przypadek późniejszej
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wpłaty musi zostać zgłoszony do biura klubu. Z uwagi na tydzień pokazowy we wrześniu
2021 – termin wpłaty został jednorazowo przesunięty na 15 dzień tego miesiąca.
Płatności za zajęcia PKS i UKS dokonujemy na podane niżej konto:
Nazwa banku: BANK PEKAO S.A.
Nr rachunku: 27 1240 1095 1111 0010 4117 0545
Właściciel rachunku: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻAGLE, UL. POŻARYSKIEGO 28,
04-703 WARSZAWA
Tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia, miesiąc, rok
W przypadku nieodnotowania minimum 2 wpłat - za miesiąc poprzedni oraz bieżący (bez
kontaktu z biurem celem uzgodnienia optymalnego, indywidualnego terminu tej wpłaty),
uczestnictwo dziecka od kolejnego miesiąca zostaje zawieszone i nie może ono
uczestniczyć w żadnych zajęciach do momentu uregulowania opłaty.
W opisanej w powyższym punkcie sytuacji zawieszenia uczestnictwa dziecka w zajęciach,
Rodzic zobowiązany jest do uregulowania zaległej opłaty w ciągu 21 dni od czasu uzyskania
informacji o zawieszeniu dziecka z powodu zaległości finansowych. Informacja tak zostanie
przesłana pocztą e-mail.
Dziecko nie może zostać zapisane na zajęcia w sytuacji, kiedy należności z poprzednich lat,
bądź zajęć wakacyjnych nie zostały uregulowane. Nie ma również w takiej sytuacji
możliwości rezerwacji miejsc na sekcji z limitem zgłoszeń do czasu uregulowania zaległych
należności.
W przedszkolu dzieci przeprowadzane są na zajęcia i odprowadzane z zajęć przez
instruktorów. Wyjątek stanowią sekcje realizowane poza siatką godzin przedszkolnych.
Wtedy Rodzice odbierają dzieci z miejsca realizacji zajęć (piłka nożna – odbiór z hali
sportowej).
W szkole dzieci docierają na zajęcia samodzielnie. Wyjątek stanowi Grupa Startowa, którą
na zajęcia przez pierwszy miesiąc zabiera osoba prowadząca daną sekcję.
Mając na uwadze obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, Przedszkolny i
Uczniowski Klub Sportowy realizując zajęcia zobowiązuje się do zapewnienia Państwa
dzieciom bezpieczeństwa związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 poprzez stosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i
wytycznych.
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