
 

 

Zarządzenie  Nr 29/2022  

Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 12 sierpnia 2022 roku  

 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości odpłatności  za korzystanie z sekcji 

organizowanych przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

 

 

§1 
 

Na podstawie art. 201  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1467 ze zm.), § 10 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z dnia 27 sierpnia 2019 r. zarządza się następujące wysokości opłat za 

sekcje działające w ramach spółki Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku.  

 

§2 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2021 Prezesa Zarządu spółki Serockie Inwestycje 

Samorządowe Sp. z o.o. z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości 

odpłatności za korzystanie z sekcji organizowanych przez spółkę otrzymuje brzmienie zgodnie 

z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§3 
 

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i traci moc w dniu 31 grudnia 

2022r.  
 

 

 

Prezes Zarządu  



 

 
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia  Nr 29/2022 
Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 
z dnia 12 sierpnia 2022  roku.  

 

CENNIK OPŁAT  

za zajęcia prowadzone  przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

OBOWIĄZUJE OD 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.   
 

ZASADY OGÓLNE 

1)  Ustala się opłatę stałą – w cyklu miesięcznym, zwaną dalej opłatą.  
 

Lp. Sekcja Rodzaj sekcji Opłata miesięczna 

1. Piłka nożna – treningi: 

a) opłata miesięczna  

b) zniżka - Serocka karta 3+ 

b)  zniżka - rodzeństwo*  

Sportowa 

 

120 zł 

72 zł 

96 zł 

1a. Zajęcia ruchowe z elementami 

piłki nożnej dla najmłodszych  

– treningi (3 razy w tyg. /2 razy w tyg.) 

a) opłata miesięczna  

b) zniżka - Serocka karta 3+ 

c) zniżka - rodzeństwo* 

Rekreacja 

 

 
 

120 zł / 100 zł 

72 zł / 60 zł 

96 zł / 80 zł 

2. Tenis stołowy – treningi: 

a) opłata miesięczna 

b) zniżka - Serocka karta 3+ 

c) zniżka - rodzeństwo* 

 

Sportowa 

 

 

100 zł 

60 zł 

80 zł 

2a. Tenis stołowy – treningi  

a) opłata miesięczna 

b) zniżka - Serocka karta 3+ 

c) zniżka - rodzeństwo* 

Skrzaty 

(klasy 1-2) 

 

80 zł 

48 zł  

64 zł 

3. Kolarstwo – treningi 

a) opłata miesięczna 

b) zniżka - Serocka karta 3+ 

c) zniżka - rodzeństwo* 

Sportowa 

 

120 zł 

72 zł 

96 zł 

4. 

 

Szachy – treningi: 

a) opłata miesięczna 

b) zniżka - Serocka karta 3+ 

b)  zniżka - rodzeństwo* 

Sportowa 

 

60 zł 

36 zł 

48 zł 

5. Boks – treningi: 

a) opłata miesięczna 

b) zniżka - Serocka karta 3+ 

b)  zniżka - rodzeństwo* 

Rekreacja 

 

80 zł 

48 zł 

64 zł 

 



 

 

6. „Fitnessowo na sportowo” 

Serock – treningi: 

a) opłata miesięczna  

b) zniżka - Serocka karta 3+ 

c) zniżka - karta seniora 

Rekreacja 

 

 

80 zł 

48 zł 

72 zł 

7. „Zdrowy kręgosłup” 

Wola Kiełpińska – treningi: 

a) opłata miesięczna  

b) zniżka - Serocka karta 3+ 

c) karta seniora 

 

Rekreacja 

 

 

60 zł 

36 zł 

54 zł 

* wysokość opłaty od jednego dziecka w przypadku gdy co najmniej dwoje rodzeństwa korzysta z zajęć tej samej 

sekcji. 

 

Wszystkie podane wyżej ceny są cenami brutto. 

Płatności należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca z góry na rachunek*:  

 

Bank Spółdzielczy w Legionowie 

 

NR KONTA: 08 8013 0006 2001 0020 1335 0001 

 
lub za pośrednictwem platformy strefazajec.pl.  

 

 

 

 

*UWAGA 

od 1 września 2022 roku ZMIANA KONTA BANKOWEGO na: 

Pekao S.A. 

NR KONTA: 17 1240 6292 1111 0011 1673 8692 

Prosimy, aby od początku września wszystkie wpłaty dokonywać  

na nowy rachunek bankowy Pekao S.A. 

Za utrudnienia przepraszamy 
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