Regulamin dofinansowywania biletów i karnetów zakupionych w Centrum
Wspinaczkowym GATO oraz Centrum Wspinaczkowo-Sportowym U Rock w Toruniu

1. Na mocy uchwały zarządu z dnia 18.09.2017 roku Klub Wysokogórski w Toruniu (KW Toruń)
zmienia zasady dofinansowania biletów, karnetów oraz udziału w sekcjach wspinaczkowych w
toruńskich centrach wspinaczkowych. Zasady dofinansowań określa szczegółowo poniższy
regulamin.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.12.2017 r. do odwołania.
3. Dotychczasowy regulamin wprowadzony uchwałą zarządu z dnia 13.07.2009 r. (z późniejszymi
zmianami) przestaje obowiązywać w momencie wejścia w życie niniejszego regulaminu
(01.12.2017 r.).
4. Prawo do korzystania z dofinansowań mają wszyscy członkowie KW Toruń, którzy zostali przyjęci
do KW Toruń przed 1.12.2016 r. Osoby, które zostały/zostaną przyjęte do KW Toruń po tym
terminie nabywają prawo do korzystania ze zniżek po 12 miesiącach członkostwa w KW Toruń
(decyduje data przyjęcia przez zarząd) pod warunkiem, że regularnie opłacały składki. Dopuszcza
się odstąpienie od przedstawionych zasad w przypadku osób, które osiągną wysoki poziom
sportowy przed upływem roku od przyjęcia do KW Toruń oraz osób, które ukończą klubowy kurs
wspinaczki, na wniosek osób zainteresowanych i na mocy decyzji zarządu.
5. Warunkiem niezbędnym skorzystania z dofinansowania jest posiadanie ważnej legitymacji
członkowskiej oraz opłacenie składek co najmniej za okres, którego dotyczy wniosek o
przyznanie dofinansowania.
6. Osoba zrzeszona w KW Toruń może skorzystać z dofinansowania tylko jeden raz w każdym
miesiącu, a łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 25% kosztów wszystkich
zakupionych biletów. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej osoby w jednym miesiącu
nie może przekroczyć 25% aktualnej wartości karnetu miesięcznego danego centrum
wspinaczkowego. W przypadku pojedynczych biletów z dwóch centrów wspinaczkowych dla
obliczenia maksymalnej kwoty dofinansowania przyjmuje się wartość karnetu miesięcznego z
centrum, w którym zakupiono większość biletów.
7. Karnety na więcej niż jeden miesiąc.
W przypadku karnetu na kilka miesięcy kwota dofinansowania wypłacana jest jednorazowo, a
osoba korzystająca z takiego karnetu nabywa prawo do kolejnego dofinansowania w momencie
wygaśnięcia ważności karnetu, którego dotyczył wniosek. Kwota dofinansowania wynosi w takim
przypadku 25% aktualnej ceny takiego karnetu.
8. Wejściówki zakupione w Centrum Wspinaczkowo-Sportowym U Rock podlegają dofinansowaniu
wyłącznie, jeśli dotyczą strefy wspinaczkowej w ww. centrum.
9. Dofinansowania przyznawane są na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej. Do
wniosku muszą być dołączone:
a) oryginalne bilety jednorazowe wraz z rachunkiem (lub sam rachunek), lub
b) oryginalny karnet miesięczny/kilkumiesięczny lub dziesięciowejściowy/ośmiowejściowy wraz
z rachunkiem za karnet, lub
c) kserokopia
karnetu
miesięcznego/kilkumiesięcznego
lub
dziesięciowejściowego/
ośmiowejściowego (lub rachunku za karnet), ale tylko pod warunkiem okazania oryginału w
momencie składania wniosku, lub

d) dowód opłacenia uczestnictwa w sekcji wspinaczkowej.
10. Wniosek o dofinansowanie nie może być złożony później niż:
a) 30 dni od daty zakupienia biletu jednorazowego,
b) 40 dni od pierwszego dnia daty ważności karnetu miesięcznego, kilkumiesięcznego lub
dziesięciowejściowego/ośmiowejściowego,
c) 40 dni od dnia opłacenia udziału w sekcji.
Wyjątek do pkt. 10 regulaminu stanowi grudzień 2017, kiedy można składać wnioski dotyczące
wejściówek zakupionych po 15.09.2017 r. bez limitów określonych w pkt. 10. W przypadku złożenia
w grudniu 2017 roku wniosku dotyczącego wejściówek zakupionych po 15.09.2017 r. kwota
dofinansowania określona w pkt. 6 liczona jest za każdy miesiąc oddzielnie.
11. Wnioski niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie będą rozpatrywane.
12. Wnioski mogą być składane w biurze KW Toruń przy ul. Kopernika 45 lub na ręce członka
zarządu KW Toruń. Wnioski muszą być składane osobiście przez osobę ubiegającą się o
dofinansowanie.
13. Dofinansowania będą wypłacane w biurze KW Toruń przy ul. Kopernika 45. Osoby otrzymujące
dofinansowanie odbierają je osobiście.

