
*Niepotrzebne skreślić
**Ryczałt obejmuje wszystkie organizowane w TRISTREFA zajęcia z trenerami. Obowiązują zapisy na zajęcia. Lista zajęć dostępna 
na stronie www klubu
***Indywidulane korzystanie po uprzedniej konsultacji z trenerem lub osobą zarządzającą dostępem do TRIStrefa.
****Zniżka według indywidulanych ustaleń z organizatorami zawodów. Osoby nieopłacające składki płacą pełną stawkę 
za uczestnictwo. 

www.wmtriself.pl

REJESTRACJA CZŁONKA KLUBU WM TRISELF
Cennik Opłat 

Imię i Nazwisko

1. Deklaruję, że przystępuję/kontynuuję* członkostwo w Klubie WM Triself w roku 2022r. 
i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Klubu, w szczególności do opłacania składek klubowych 
w roku 2022r. 

2. Wysokość składek członkowskich w roku 2022 wynosi 300 zł za 1 kwartał (3 miesiące).

3. Składkę należy opłacić do:
 a) 1Q do 20 stycznia 2022 r.
 b) 2Q do 20 kwietnia 2022 r.
 c) 3Q do 20 lipca 2020 r.
 d) 4Q do 20 września 2020 r.

4. Istnieje możliwość opłaty jednorazowej za 12 miesięcy 2022 roku. Koszt jednorazowej ROCZNEJ składki 
członkowskiej wynosi 1000 zł. Płatne do 30 stycznia 2022 r.

5. Członek Klubu nieopłacający w terminie składek członkowskich zobligowany jest do opłacania zajęć 
sportowych klubu wg Opłat osoby nie będącej członkiem Klubu.

6. Opłaty. W 2022 r. ustala się następujący CENNIK zajęć klubowych.

Zajęcia Członek Klubu Osoba niestowarzyszona

Basen Kolna - pojedyncze zajęcia 
BEZ biletu wstępu na basen

Basen Eisenberga - pojedyncze zajęcia 
w TYM bilet wstępu na basen 

Zajęcia ogólnorozwojowe na sali 
gimnastycznej 

Zajęcia WSPÓLNE w TRIStrefa – ryczałt 
miesięczny** Z UDZIAŁEM TRENERA

Indywidualne korzystanie z TRISrefa*** 
BEZ UDZIAŁU TRENERA

Obniżone Stawki udziału w zawodach 
sportowych 

Uczestnictwo w obozach klubowych 

Zajecia Biegowe

Zajęcia Rowerowe Szosa/MTB

40 zł

50 zł

BEZ OPŁAT

70 zł

10 zł (płatne obligatoryjnie 
gotówką w dniu zajęć)

Według promocji organizatora 
zawodów, zazwyczaj 10-30%

-10-20% % ****

BEZ OPŁAT

BEZ OPŁAT

50 zł

60 zł

20 zł

100 zł

20 zł wejście

PEŁNOPŁATNE

PEŁNOPŁATNE

20 zł

20 zł



www.wmtriself.pl

Karta Rejestracji 
Członka Klubu WM Triself

Zapisz się do klubu 
triathlonowego WM Triself

 Dołącz do wyjątkowej społeczności 

i korzystaj z przywilejów członkowstwa

+ 48 793 473 087
biurowm.triself@gmail.com

Kontakt:


