
Szanowni Państwo, 

Na początku pragniemy Państwu serdecznie podziękować za wybór naszych zajęć w Fabryce 
Przygody  

Startujemy: 

Czwartek – 1.10.2020 

Poniedziałek – 5.10.2020 

Środa - 7.10.2020  

Na zajęcia zapraszamy 10 minut przed ich rozpoczęciem, kolejno: 

• zajęcia o 16:00 – trener wpuszcza 15:50,  

• zajęcia o 17:00 – trener wpuszcza 16:50,  

• zajęcia o 18:00 – trener wpuszcza 17:50. 

Drzwi zamykane są o pełnej godzinie 

Koszt zajęć tańca oraz judo to 69 zł miesięcznie. 

Bardzo dziękujemy za terminowe wykonywanie przelewów. 

WPŁATY PROSIMY DOKONYWAĆ WEDŁUG PONIŻSZEGO WZORU: 

Nazwa i adres odbiorcy: 

Balans Bartłomiej Urbańczyk 

Ul. M. C. Skłodowskiej 18/7, 41-800 Zabrze 

Numer rachunku: 
76 1090 2590 0000 0001 4268 1652 

Tytuł:  
Taniec lub Judo / Imię i nazwisko uczestnika / Miesiąc, za który wnoszona jest opłata 



Informacje dotyczące zajęć:  

1. Zajęcia tańca i judo składają się z: rozgrzewki, część głównej zajęć oraz czasu na chwilę 
zabawy (w zależności od wieku grupy trener dokonuje zmiennego zakończenia). 

2. WAŻNE: Prosimy, aby 2 spięte sztuki umowy mieli Państwo wypisane i zabrane ze sobą na 1 
zajęcia. Trener odbierze je od Państwa. Drugi, podbity egzemplarz otrzymają Państwo na 
kolejnych zajęciach. 

3. Prosimy na zajęcia przyjeżdżać około 10 minut wcześniej. Pozwoli to przebranie dzieci 
(młodszych tj. 3-6 lat)  i punktualne rozpoczęcie zajęć☺  

4. Po dzieci można wejść o pełnej godzinie. Odbieramy pociechy i jeżeli istnieje potrzeba 
pomagamy w przebraniu w szatni (obowiązują klapki [szatnia to strefa sucha] oraz 
MASKI). Nie ma możliwości, aby rodzice przebywali na sali. 

5. Dzieci powinny mieć ze sobą: koszulkę, krótkie spodenki/legginsy, zmienne skarpetki, klapki/ 
zmienne buty oraz napój.  

6. Dzieci pozostawiają obuwie przed szatnią na specjalnie wyznaczonym do tego miejscu – do 
szatni wchodzimy w klapkach lub zmiennym obuwiu. 

7. Możliwość odrabiania po wcześniejszym ustaleniu z osobami wyznaczonymi do kontaktu – 
prosimy zgłaszać chęć odrobienia zajęć. Wspólnie ustalimy termin. 

8. NIEOBECNOŚĆ także prosimy zgłaszać. Wystarczy SMS: np. Kamila nie będzie dzisiaj na 
judo. Bardzo nam to pomaga gdyż mamy możliwość proponowania odrabiania zajęć w 
tym momencie dla innych dzieci.  

9. Zajęcia u nas nie przepadają – możliwość odrabiania do czerwca 2021.  

10.PŁATNOŚCI BARDZO prosimy regulować jeżeli to możliwe PRZED rozpoczęciem 
nowego miesiąca.  
Ostatecznym terminem na wpłatę jest 10 dzieci danego miesiąca.  

11.W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić☺  
Pan Tomek: 668372145  
Pan Bartek: 504 174 408  



Dla nas cel jest prosty – zadowolone dzieci☺ Pozytywne nastawienie, dużo uśmiechu to recepta 

na sukces ☺  

Pozdrawiamy i do zobaczenia w Fabryce☺ 	


