
 
 
 
 

 

 

 
                Oferta zajęć karate w roku szkolnym 2022 / 2023 
1. Wysokość opłat zależna jest od zadeklarowanej ilości zajęć w tygodniu: 
Wariant A. Zajęcia karate 1 raz w tygodniu. 

 I rata – 320 zł – płatna do 15.09.2022 obejmująca: 
- 20 zł (coroczna opłata za licencję Oyama PFK na rok szkolny 2022/2023) 
- 75 zł (wrzesień 2022) 
- 75 zł (październik 2022) 
- 75 zł (listopad 2022) 
- 75 zł (grudzień 2022) 

 II rata – 415 zł – płatna do 10.01.2023 obejmująca:  
- 40 zł (styczeń 2023)  
- 75 zł (luty 2023) 
- 75 zł (marzec 2023) 
- 75 zł (kwiecień 2023) 
- 75 zł (maj 2023) 
- 75 zł (czerwiec 2023) 

Wariant B. Zajęcia karate 2 razy w tygodniu. 

 I rata – 500 zł – płatna do 15.09.2022 obejmująca: 
- 20 zł (coroczna opłata za licencję Oyama PFK na rok szkolny 2022/2023) 
- 120 zł (wrzesień 2022) 
- 120 zł (październik 2022) 
- 120 zł (listopad 2022) 
- 120 zł (grudzień 2022) 

 II rata – 665 zł – płatna do 10.01.2023 obejmująca:  
- 65 zł (styczeń 2023)  
- 120 zł (luty 2023) 
- 120 zł (marzec 2023) 
- 120 zł (kwiecień 2023) 
- 120 zł (maj 2023) 
- 120 zł (czerwiec 2023) 

2. Wpłaty można regulować tylko przelewem. Numer konta organizatora zajęć przesyłany jest drogą mailową. 
Wpłaty mogą być również regulowane w ratach miesięcznych do 5 dnia bieżącego miesiąca (np. za listopad płacimy opłatę do 5 listopada) 
3. Razem z pierwszą ratą za zajęcia karate należy uiścić coroczną opłatę za indywidualną licencję OYAMA Polskiej Federacji Karate, której koszt 
na rok szkolny 2022/2023 wynosi 20 zł od osoby. 
4. Osoby chcące zrezygnować z zajęć w trakcie roku szkolnego mają możliwość częściowego zwrotu wpłaconej raty. Warunkiem koniecznym 
otrzymania zwrotu jest wysłanie pisemnej rezygnacji w formie mailowej na adres mailowy karate@zdrowy-ruch.pl najpóźniej do ostatniego dnia 
miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym następuje rezygnacja (tj. np. chcąc zrezygnować z zajęć począwszy od listopada należy ten fakt 
zgłosić mailowo najpóźniej do 30 października – następuje wtedy zwrot za miesiące listopad i grudzień). Kwota zwrotu zostaje pomniejszona 
wtedy o koszty manipulacyjne w wysokości 5 zł. 
5. Nowe osoby, które nie chodziły na zajęcia karate w poprzednich latach, mają wydłużony termin płatności należności za pierwszy miesiąc zajęć 
do 05 dnia miesiąca następnego (np. rozpoczynając zajęcia karate w wrześniu płacimy za wrześniowe zajęcia karate dopiero 05 października). 
Do tej daty nowe osoby mają czas aby podjąć decyzję odnośnie uczestnictwa lub rezygnacji z zajęć karate. W przypadku rezygnacji uczestnik 
zajęć nie ponosi żadnych kosztów. 
6. Przy kalkulacji poszczególnych rat uwzględnione zostały wszystkie przerwy w nauce (święta, ferie itp.) Niezależnie od przyczyny nieobecności 
(wycieczka, zielona szkoła, choroba) i ilości opuszczonych zajęć nie ma możliwości uzyskania częściowego zwrotu wpłaconej raty. Wszystkie 
nieobecności na zajęciach można natomiast zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach innych grup. 
7. Organizator nie zapewnia uczestnikom zajęć NNW, które jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Warto dopytać w szkole/przedszkolu czy dziecko 
jest objęte takim ubezpieczeniem. Jeśli nie, to ubezpieczenie takie można wykupić we własnym zakresie w dowolnym towarzystwie 
ubezpieczeniowym. 
8. Jeśli uczestnik zajęć posiada Kartę Dużej Rodziny otrzymuje 10 % rabat (po mailowym zgłoszeniu tego faktu organizatorowi zajęć). 
9. W przypadku nieobecności instruktora (np. z uwagi na chorobę lub inne nieprzewidziane zdarzenia losowe) zajęcia przeprowadzi w 
zastępstwie instruktora inna osoba posiadająca kwalifikacje instruktora karate, bądź też osoba posiadająca kwalifikacje do przeprowadzenia 
zajęć ruchowych dla dzieci (zostaną wtedy przeprowadzone zajęcia ogólnorozwojowe). W przypadku braku możliwości zapewnienia zastępstwa 
klient ma prawo otrzymać zwrot w postaci rabatu przy płatności kolejnej raty za zajęcia, w wysokości: 19 zł - dla osób ćwiczących 1 raz w 
tygodniu, 15 zł - dla osób ćwiczących 2 razy w tygodniu za każde zajęcia, które zostały odwołane. 

Organizator: 

Zdrowy Ruch Piotr Muszyński 
Członek OYAMA International Karate Federation i OYAMA Polskiej 
Federacji Karate 
ul. Oświęcimska 132, Ruda Śląska (41-707) 
tel. 601416105; email: karate@zdrowy-ruch.pl 
strona internetowa: www.zdrowy-ruch.pl 


