
REGULAMIN PŁACENIA SKŁADEK CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO     

„NA FALI” 

(zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Klubu nr 2 z dnia 11.09.2017r.) 

 

Postanowienia ogólne 

1. Każda osoba, przystępując do Stowarzyszenia Uczniowskiego Klubu Sportowego „NA 

FALI”, zwanego dalej Klubem, zobowiązuje się do uiszczania jednorazowej opłaty wpisowej 

oraz składek członkowskich zgodnie z regulaminem przyjętym przez Walne Zebranie Klubu. 

2. Nie opłacanie składek członkowskich może być jedną z przyczyn usunięcia osoby z listy 

członków Klubu. O skreśleniu osoby z listy członków Klubu decyduje Zarząd Klubu 

w drodze uchwały. 

3. Regulamin opłacania składek stanowi załącznik do Statutu Klubu, który jest dostępny 

na stornie internetowej Klubu. 

4. O wysokości składki decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały. 

5. O sposobie i warunkach opłacania składek członkowskich decyduje Zarząd Klubu 

w drodze uchwały. 

6. Dokumentację związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi Prezes Klubu. 

7. Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od regulaminowego opłacania składek 

członkowskich podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały. 

8. Wszystkie prośby dotyczące odstępstw od regulaminowego trybu opłacania składek 

członkowskich muszą być przedstawione Zarządowi na piśmie wraz z uzasadnieniem 

i podpisane przez członka Klubu bądź rodzica lub prawnego opiekuna członka Klubu 

w przypadku, gdy ten jest niepełnoletni. 

9. Po przyjęciu członka Klubu do Stowarzyszenia jest on zobowiązany do regularnego 

płacenia składki członkowskiej co miesiąc, chyba że nastąpi sytuacja jak w punkcie 8. 

 

Wysokość składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania. 

 

1. O wysokości składki członkowskiej decyduje Zarząd Klubu w oparciu o sytuację 

finansową Klubu, podczas zebrania członków Klubu za zgodą co najmniej ½ uprawnionych 

do głosowania. 

 



 

2. Składki członkowskie powinny być opłacane przelewem do 10-tego dnia każdego miesiąca 

na konto Klubu ING Bank Śląski Nr: 19 1050 1230 1000 0023 2233 2228. 

3. Składki mogą być opłacane z góry za więcej niż jeden miesiąc. 

4. Składki członkowskie nie obowiązują w miesiącach wakacyjnych tj. w lipcu i sierpniu. 

5. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje: 

a) "opłata wpisowa" lub "składka członkowska", 

b) imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka, 

c) okres za jaki dokonana jest opłata - miesiąc lub miesiące, 

6. Składki nadpłacone (opłacane z góry za następne miesiące) nie podlegają zwrotowi 

w przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie lub jej dyscyplinarnego skreślenia 

przez Zarząd z listy członków Klubu. 

7. W przypadku dłuższego nieuczęszczania na zajęcia klubowe spowodowanego 

np. długotrwałym zwolnieniem lekarskim (fakt ten musi być udokumentowany) członek może 

zostać zwolniony z pełnej opłaty członkowskiej. 

8. Prośbę należy przedstawić na piśmie Zarządowi Klubu, który może zwolnić członka 

z opłaty połowy należności za każdy miesiąc. 

 

Zaleganie z opłatami składek i skreślenie z listy członków Klubu. 

 

1. W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej, Zarząd Klubu 

lub wyznaczona przez Zarząd osoba, może dostarczyć członkowi Klubu ponaglenie 

o uregulowanie zaległości. 

2. W przypadku nieopłacenia kolejnych trzech składek zarząd klubu może skreślić 

zawodnika z listy członków klubu. 

 

 

Zwrot opłaty startowej za nieusprawiedliwioną nieobecność na zawodach. 

 

1. W przypadku nieodwołania obecności dziecka na zawodach do daty wyznaczonej 

na powołaniu, opiekun zobowiązuje się do pokrycia kosztów opłaty startowe. Po przez 

doliczenie w/w kwoty do składki miesięcznej lub wpłacenia darowizny na konto klubu 

 



Postanowienia końcowe. 

 

1. Regulamin opłacania składek członkowskich obowiązuje od 1.09.2017 roku. 

2. Wysokość składki członkowskiej od dnia 01.01.2022 wynosi: 

 110zł dla zawodników UKS  Na fali Bytom miesięcznie 

 opłata za drugie dziecko wynosi 50% składki członkowskiej. 

3. Opłata wpisowa wynosi 100zł.  

4. Opłata wpisowa jest obowiązkowa i niezbędna w celu przyjęcia członka przez Zarząd 

Klubu. 

5. W chwili zaprzestania członkostwa w Klubie opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 

6. Opłaty wpisowej należy dokonać w pierwszym miesiącu uczęszczania do Klubu. 

 

 

Prezes Klubu: …………………………… 

 

Sekretarz Klubu: …………………………….. 


