
Uczniowski Klub Pływacki „JEDYNKA” 
przy Szkole Podstawowej Nr 1 

82-300 ELBLĄG, ul. Daszyńskiego 1 
REGON 171013524  NIP 578-28-61-798 

e-mail: ukp1elblag@interia.pl 
www.jedynka.elblag.pl 

 

Informacje dotyczące wstąpienia nowych członków do Klubu 

Statutowym warunkiem rozpoczęcia zajęć i treningów dziecka/zawodnika w 
naszym Klubie oraz otrzymania karnetu wstępu, jest podpisanie i zwrot do Zarządu 
Klubu za pośrednictwem trenera n/w dokumentów:  
 deklaracja członka uczestnika (zawodnika) 

 zgody rodziców/opiekunów na uczestnictwo dziecka w treningach 

 oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych dziecka (zawodnika) 

Wszystkie druki są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej, w zakładce                              
„o nas/dokumenty” 
 

Informacje dotyczące wysokości składek i zniżek 

Zgodnie z Uchwałą Nr 3/WZD/2015 przyjętą na Walnym Zebraniu Delegatów    
w dniu 08.04.2015r. ustalono następujące wysokości składek, które obowiązują od 
dnia 01.09.2015r.: 
 

 WPISOWE – w wysokości 30 zł (słownie złotych: trzydzieści 00/100) 
obowiązkowe, opłacane jednorazowo; 

 

 SKŁADKA CZŁONKA UCZESTNIKA (dotyczy I i II grupy) – 110 zł 
składka miesięczna opłacana przez okres 12 miesięcy w terminie do 15-go dnia 
każdego miesiąca. 
 

 SKŁADKA CZŁONKA UCZESTNIKA (dotyczy III i IV grupy) – 80zł 
składka miesięczna opłacana przez okres 12 miesięcy w terminie do 15-go dnia 
każdego miesiąca.            
 

 SKŁADKA CZŁONKA UCZESTNIKA (dotyczy V grupy – nauka 
pływania - z małą niecką) – wynosi 70zł - składka miesięczna opłacana 
przez okres 10 miesięcy w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.  
 

ZNIŻKI - dotyczą wszystkich grup 
 

 za drugie dziecko obowiązuje zniżka 30% od składki podstawowej 

 za każdego kolejnego członka uczestnika z najbliższej rodziny obowiązuje 
50% zniżka od składki podstawowej 

 
 

Wpłat składek członkowskich i wpisowego proszę dokonywać na rachunek Klubu: 

    Bank Millennium 47 1160 2202 0000 0001 8596 8261 

 

 Nie dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie spowoduje po upływie         
30 dni od wyznaczonego terminu, zawieszenie zawodnika w treningach, natomiast po 
upływie 4 miesięcy wykreślenie z Klubu. 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt  
 

              Zarząd UKP „Jedynka” 
                                Elbląg 
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