
  
 

REGULAMIN 

OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

§ 1. 

Uczniowski Klub Sportowy „GIMNAZJON” Suchy Las (zwany w dalszej części „Klubem”) działa zgodnie z 
Ustawą o sporcie, Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, własnym Statutem oraz niniejszym Regulaminem. 

II. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE. 

§ 2. 

1. Obowiązkiem uiszczenia składki członkowskiej zobligowani są wszyscy Członkowie Klubu. 

2. Członkowie Klubu opłacają składkę członkowską miesięczną. 

3. Członkowie Klubu płacą składkę członkowską przez okres całego roku (12 miesięcy).  

4. Składka członkowska w wakacje tj. za miesiąc lipiec i sierpień wynosi 50% kwoty wskazanej § 4 ust. 
1 niniejszego Regulaminu. 

5. Nieobecność Członka Klubu na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszania składki. 

6. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek pełnoletniego Członka Klubu, jego przedstawicieli 
ustawowych lub trenera sekcji Zarząd Klubu zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu i formy uiszczania 
składki członkowskiej w stosunku do wnioskodawcy. 

7. Członkowie Klubu zobowiązani są wpłacać składkę członkowska na konto Klubu: 

UKS "Gimnazjon" 
62-002 Suchy Las ul. Poziomkowa 11 

SBL w Suchym Lesie 

(SBL w Suchym Lesie nr: 75 9043 1054 2054 0056 3417 0001) 

 
§ 3. 

1. Niewpłacenie do końca miesiąca składki za dany miesiąc, sprawia że staje się ona zaległością finansową 
członka wobec Klubu. 

2. Zarząd ma prawo zawiesić Członka Klubu jeśli jego zaległości finansowe wobec Klubu przekraczają 
okres 30 dni. 

 

 



  
 

 
§ 4. 

1. Miesięczna składka członkowska dla członków zwyczajnych wynosi 120,00 PLN  
i należy ją wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Klubu. 

2. Roczna składka członkowska dla członków wspierających wynosi 30,00 PLN  
i należy ją wpłacać do 30 września każdego roku przelewem na konto Klubu. 

3. W wyjątkowych przypadkach miesięczna składka członkowska dla członków zwyczajnych może różnić 
się od kwoty wskazanej w ust. 1 ze względu na miejsce odbywania szkolenia sportowego, wieku Członka 
Klubu oraz częstotliwości zajęć. 

 
§ 5. 

1. W przypadku trudnej sytuacji materialnej lub innych uzasadnionych powodów Zarząd Klubu zastrzega 
sobie możliwość obniżenia składki członkowskiej na pisemny wniosek pełnoletniego Członka Klubu, jego 
przedstawicieli ustawowych lub trenera sekcji. 

2. W przypadku trenującego rodzeństwa Zarząd Klubu zastrzega sobie możliwość obniżenia składki 
członkowskiej na pisemny wniosek pełnoletniego Członka Klubu lub jego przedstawicieli ustawowych. 

 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

§ 6. 

1. Zmiany niniejszego regulaminu uchwala Zarząd Klubu z własnej inicjatywy  
lub na wniosek trenerów. 

2. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości Członków Klubu 
i rodziców poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Klubu. 

3. Rzeczy nieujęte w niniejszym Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu. 

4. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego Regulaminu. 

5. Warunkiem przyjęcia do Klubu jest zaakceptowanie powyższego Regulaminu. 


