
Regulamin Sekcji Integracyjnej Aleksandry Radomskiej UKS Montgomery

§1

1. Za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem
https://mamwatpliwosc.pl/weekend-z-radomska UKS Montgomery z siedzibą w Warszawie
przy ul. Artura Grottgera 22 (NIP: 5213797930, REGON: 368464409) zapewnia kandydatom
na członków klubu możliwość przystąpienia do Sekcji Integracyjnej poprzez wykonanie
opłaty członkowskiej oraz udział w spotkaniu stacjonarnym z Aleksandrą Radomską w
dniach 22-24.07.2022 r w miejscowości Giżycko.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki
Klubu oraz członków Klubu.

§2

1. Przyjęcie do sekcji Integracyjnej Aleksandry Radomskiej klubu UKS Montgomery
następuje po przesłaniu deklaracji członkowskiej bezpośrednio na adres mailowy:
uksmontgomery1@gmail.com. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz
powinna zostać przesłana w ciągu 7 dni roboczych od daty wniesienia opłaty członkowskiej.

2. Przyjęcie do sekcji Integracyjnej Aleksandry Radomskiej klubu UKS Montgomery oznacza
wniesienie jednorazowej składki obejmującej w szczególności opłatę za udział w spotkaniu
integracyjnym w dniach 22-24.07.2022 r. w miejscowości Giżycko.

3. Wysokość składki: 1500 zł.

4. Dostępne metody płatności składki prezentowane są na etapie składania dyspozycji. Po
wypełnieniu formularza na podany adres mailowy zostanie przesłany link do wykonania
płatności.

5. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayPro SA
z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.

6. Wysokość składki członkowskiej jest stała, a opłata jednorazowa.

§3

1. Pieniądze pochodzące ze składki członkowskiej przeznaczone są w szczególności na:

a. wynajem powierzchni noclegowych oraz szkoleniowych
b. pokrycie kosztów wyżywienia uczestników spotkania integracyjnego
c. dofinansowanie udziału trenerów i prowadzących spotkania integracyjnego oraz zwrot
poniesionych przez nich kosztów.
d. opłaty biurowe i administrację klubu

https://mamwatpliwosc.pl/weekend-z-radomska


§4

1. Spotkanie Integracyjne realizowane jest zgodnie z opisem zawartym pod adresem:
https://mamwatpliwosc.pl/weekend-z-radomska/
2. W celu wzięcia udziału w spotkaniu, uczestnik zobowiązany jest stawić się w miejscu
odbywania się spotkania w terminie 22-24.07.2022 r.

3. Niewzięcie udziału w spotkaniu przez członka Sekcji Integracyjnej nie uprawnia do zwrotu
opłaty członkowskiej.

4. Reklamacje należy zgłaszać poprzez przesłanie informacji na adres mailowy:
uksmontogmery1@gmail.com. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych.

§5

1. O rezygnacji z członkostwa w sekcji Integracyjnej UKS Montgomery członek zobowiązany
jest powiadomić Klub poprzez przesłanie informacji na adres mailowy:
uksmontogmery1@gmail.com.

2. Regulamin obowiązuje od 10.05.2022 r.
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