
REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „JEDYNKA” 

 

1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych 

członków. 

2. Składki członkowskie obowiązują przez 10 miesięcy w roku (od września do lipca). 

3. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” finansowany jest przez: 

 rodziców/opiekunów, których dzieci są zawodnikami klubu (składka członkowska), 

 jednostki terytorialne poprzez dotacje i realizację zadań publicznych, 

 darowizny rzeczowe lub wpłaty finansowe od sponsorów, 

4. Składki członkowskie są stałe i niezależne od ilości zajęć w miesiącu, oraz niezależne od 

faktycznych obecności na zajęciach i wynoszą:  

4.1. Składka zadaniowa – zależna od realizacji wykonywanego zadania. 

4.2. Składki miesięczne płatne do 10-tego dnia każdego miesiąca:  

a. Członkowie wspierający opłacają składkę członkowską w wysokości określonej 

przez siebie w deklaracji.  

b. Członkowie zwyczajni opłaty:  

 5 zł/m-c obowiązkowej składki klubowej, 

 lub jednorazowo 40 zł rocznie obowiązkowej składki klubowej. 

5. Zwolnienia i zniżki z opłat: 

5.1. W przypadkach uzasadnionych sytuacją życiową (względami materialnymi) na 

pisemny wniosek rodzica/opiekuna Zarząd ma prawo podjąć decyzję o obniżeniu 

składek.   

5.2. W wyjątkowych sytuacjach członek Klubu może wystąpić do Zarządu z pisemnym 

umotywowanym wnioskiem o opłacenie składki w innym terminie, niż wskazany w 

regulaminie lub o zgodę na spłatę zadłużenia w ratach. 

6. Opłacanie składek członkowskich następuje, jako prawidłowo opisana wpłata na niżej 

podane konto bankowe:  

Nr konta 23 8951 0009 0004 9605 2000 0010 

Dane: Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 

Ul. Wroniecka 30, 64-700 Czarnków 

Tytułem: np. składka członkowska Jan Nowak wrzesień-czerwiec. 

7. Nieobecność zawodnika/dziecka na zajęciach treningowych nie upoważnia do 

pomniejszania składki.  

8. W przypadku nie wniesienia w terminie opłaty członkowskiej, Klub zastrzega sobie 

prawo do nie wpuszczenia zawodnika/dziecka na zajęcia.  

9. W przypadku nieuiszczenia 3-miesięcznej składki członkowskiej w określonych wyżej 

terminach Zarząd powiadamia członka Stowarzyszenia o niewywiązaniu się ze 

statutowego zobowiązania wynikającego z § 15 pkt 4 i 5 Statutu Stowarzyszenia.  

10. Jeśli członek Stowarzyszenia mimo napomnienia Zarządu nie uiści należnych opłat do 

końca danego miesiąca Zarząd ma prawo pozbawić go członkostwa w Stowarzyszeniu.  

 


