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Opłaty Letnie Sportowiska 2021 
 

Zawarcie Umowy i rezerwacja miejsca następuje w chwili otrzymania przez organizatora: 

- wypełnionego formularza zgłoszenia (on-line)  

- przesłanie na adres biura: wypełnionej i podpisanej umowy oraz karty kwalifikacyjnej uczestnika 

- wpłaty na konto UKS Sportteam zaliczki rezerwującej miejsce 

NR KONTA UKS SPORTTEAM - WYJAZDY:   95 1140 2004 0000 3502 7400 7112 

 

UWAGA - CZŁONKOWIE UKS SPORTTEAM MAJĄ PIERWSZEŃSTWO W REZERWACJI MIEJSC 

ROZPOCZĘCIE ZAPISÓW NA WYJAZDY SPORTTEAM LATO 2021: 

- 14.12.2020 (PONIEDZIAŁEK OD .GODZ 8:00) DLA CZŁONKÓW UKS SPORTTEAM 

- 18.12.2020 (PIĄTEK  OD .GODZ 8:00) DLA WSZYSTKICH CH ĘTNYCH 

 

 

Zaliczka - WPŁATA 1 - rezerwująca miejsce wraz z wyborem opcji dojazdu: 

- 550zł/1os - OPCJA DOJAZD WŁASNY - w terminie do 3 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia  

                                                                             przez biuro Sportteam. 

- 680zł/1os - OPCJA DOJAZD ZORGANIZOWAY - AUTOKAR - w terminie do 3 dni od otrzymania potwierdzenia  

                                                                                                                   przyjęcia zgłoszenia przez biuro Sportteam. 

 

WPŁATA 2 - 700zł - częściowa dopłata - przelew w terminie do 8 maja 

 

WPŁATA 3 - dopłata do pełnej kwoty wyjazdu - z uwzględnieniem zniżek! 

Uwaga brak dopłaty za Sportowisko do dnia 13.06.2021 skutkować będzie zerwaniem umowy z winy zgłaszającego i 

wykreśleniem uczestnik z listy wyjazdu UKS Sportteam. 
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 OPCJA DOJAZD 

WŁASNY 

TRANSPORT 

AUTOKAR 

OPCJA DOJAZD 

WŁASNY 

TRANSPORT 

AUTOKAR 

SPORTOWISKO DADAJ 
TURNUS I 7.07-15.07 
TURNUS II 15.07-23.07 
TURNUS III 23.07-31.07 
TURNUS IV 31.07-8.08 

2200 2380 2300 2480 

MŁODA KADRA  
7-15.07.2020 (I turnus, od lat 17) 

2200 2380 2300 2480 

BONUSY - sprawdź jaką zniżkę od powyższych cen otrzymasz Ty? 

- 100zł zniżka dla rodzeństwa, odliczona przy opłacie za drugie dziecko 
- 100zł zniżka przy wykupie więcej niż 1 turnusu, odliczona przy opłacie za każdy następny 
turnus 
- 30zł zniżka lojalnościowa dla Klubowiczów posiadających pakiet Standard 
- 80zł zniżka  lojalnościowa dla Klubowiczów posiadających pakiet Preminum  
- 50zł zniżka za polecenie wyjazdu znajomym* (*osoby nie uczestniczące do tej pory w naszych  

   Sportowiskach! Polecający otrzyma zniżkę 50zł za wyjazd odliczoną od dopłaty końcowej (WPŁATA 3) 
 

Wszystkie zniżki są odliczane przy dopłacie końcowej. 
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Informujemy, że mogą Państwo we własnym zakresie dokonać  ubezpieczenia   

od kosztów rezygnacji z wyjazdu!  (w przypadku sytuacji losowej - zachorowań, kontuzji itp.) 
Rekomendowany przez Klub Sportteam przedstawiciel PZU. P.Wojciech Stefański tel. 796-818-818 

Ubezpieczenia można dokonać najpóźniej 3 dni robocze od chwili podpisania umowy lub wpłaty zaliczki 

 - w późniejszym czasie jest to nie możliwe (Warunki PZU). Koszt ubezpieczenia to 3% wartości umowy. 

Uczestnikom naszych Sportowisk w czasie trwania wyjazdów nie są proponowane 
dodatkowo płatne atrakcje, a program nie obejmuje czasu na nie!  
Wszystkie bloki zajęć Sportteam - treningi i animacje - wliczone są w cenę wyjazdu! 
 
Dodatkowe opłaty obowiązują Uczestników Sportowisk, którzy w kartach kwalifikacyjnych - 
zgłoszeń, wybrali dodatkowe szkolenia oraz egzaminy na uprawnienia pływackie. 
 
Egzamin na kartę pływacką: 
 25zł - opłata zgodna z cennikiem Stołeczne WOPR płatna u prowadzącego na Sportowisku 
           OBOWIĄZUJE TYLKO JEŻELI DZIECKO ZDA EGZAMIN 
Egzamin na specjalną kartę pływacką "żółty czepek": 
 40zł - opłata zgodna z cennikiem Stołeczne WOPR płatna u prowadzącego na Sportowisku 
           OBOWIĄZUJE TYLKO JEŻELI DZIECKO ZDA EGZAMIN 
 
 
 


