Ognisko TKKF „Przyjaciel Konika”
Organizacja Pożytku Publicznego
Fort 49 ¼ „Grębałów”
30-969 Kraków , skr. poczt. 87
tel .: 12-645–46–16 , 604 – 077 – 669 e-mail :przyjacielkonika@onet.pl
KRS 0000007324
www.przyjacielkonika.pl
Konto bankowe: Pekao S.A. nr 32 1240 4588 1111 0000 5493 8995
Składki członkowskie w Ognisku TKKF „Przyjaciel Konika”
Każdy z uczestników jest członkiem Ogniska TKKF „Przyjaciel Konika”. Składka członkowska
miesięczna jest uzależniona od rodzaju i ilości zajęć w danym miesiącu (nie dotyczy zajęć szkółki
jeździeckiej – zajęcia dla początkujących). Składka członkowska składa się z dwóch części: część
stała i część zmienna.
1. rekreacja konna
a. sekcja szkółka jeździecka - 600 zł za cały cykl zajęć.
b. sekcja dziecięca – ilość zajęć x 30 zł
c. sekcja jazdy dla zaawansowanych :
Część stała : 20,00 zł na rok.
Część zmienna :
– ilość zajęć x 30 zł lub pojedyncze (nie pełny miesiąc) x 35 zł
- w przypadku udziału w pomocy przy zajęciach hipoterapii (wolontariat ciągły) , składka z
tytułu zajęć rekreacji konnej – sekcja dla zaawansowanych – wynosi 25,00 zł x ilość zajęć w
danym miesiącu.
Składka za pojedyncze zajęcia nie związane ze stałym uczestnictwem – 40 zł
Składka członkowska może ulec zmianie w zależności od zaangażowania członka w Stowarzyszeniu.
Wpłata składki :
- na miejscu gotówką
- przelewem (Konto bankowe: Pekao S.A. nr 32 1240 4588 1111 0000 5493 8995) – UWAGA
WAŻNE: przy wpłacie przelewem prosimy o wpis w miejscu Tytułem zdania : składka
członkowska ..(imię i nazwisko).. za miesiąc … roku …
Kraków , 01 lipca 2019 roku
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