REGULAMIN POBIERANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO P.U.M.A. KOMORNIKI

Postanowienia ogólne
Na podstawie Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego P.U.M.A. Komorniki:
„§ 14 Do obowiązków członków klubu należy:
4) płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu”
Wysokość składek członkowskich.
1. Wysokość składki członkowskiej w bieżącym roku ustalana jest poprzez uchwałę
zarządu klubu, która stanowi załącznik do regulaminu.
2. Ulgi w wysokości składek członkowskich przysługują w przypadku wpłat półrocznych,
rocznych, uczęszczania do klubu więcej niż jednego dziecka z jednej rodziny, oraz
trudnej sytuacji materialnej w rodzinie zawodnika.
3. Honorowi Członkowie Klubu zwolnieni są z obowiązku opłacania składek
członkowskich.
Okres rozliczeniowy, tryb i forma opłacania składek.
1. Składki wnoszone są w trybie miesięcznym, półrocznym lub rocznym.
2. W trybie miesięcznym składki należy opłacić do ostatniego dnia każdego miesiąca.
3. Składki półroczne wnoszone są w dwóch wpłatach obejmujących 6 miesięcy, należy
opłacić je do końca września oraz do końca marca.
4. Składkę roczną należy opłacić jednorazowo, najpóźniej do końca października
bieżącego okresu rozliczeniowego.
5. Okres opłacania składek członkowskich wynosi 12 miesięcy.
Ulgi
1. W przypadku wpłat półrocznej i rocznej przysługują następujące ulgi.
a. Wpłaty półroczna – ulga 15%
b. Wpłata roczna – ulga 25%
2. Ulga rodzinna. Obniżenie wysokości składki o 50 % przysługuje na drugie i kolejne
dziecko (z jednej rodziny) uczestniczące w szkoleniu i współzawodnictwie sportowym.
Obniżenie opłaty dotyczy dziecka za które wniesiono regulaminowo mniejszą opłatę
tak długo jak dwoje i więcej rodzeństwa uczestniczy w szkoleniu i współzawodnictwie
w barwach UKS P.U.M.A. Komorniki.

3. Ulga losowa. Członek Klubu może wystąpić w formie pisemnej do Zarządu Klubu
o obniżenie składek członkowskich lub zmianę terminów wpłat. Obniżenie składki
do wysokości 50% przysługuje w przypadkach losowych, osobom o udokumentowanej,
trudnej sytuacji materialnej na mocy decyzji zarządu klubu podjętej po rozpatrzeniu
pisma.
4. Ulga za wyniki sportowe.
a. Zawodnik powoływany do kadry wojewódzkiej lub kadry narodowej opłaca
składkę ulgową w wysokości 50% normalnej składki członkowskiej w okresie
uczęszczania na zgrupowania kadry.
b. Medalista zawodów rangi mistrzowskiej w zawodach krajowego, europejskiego
i światowego systemu współzawodnictwa sportowego wnosi składkę ulgową w
wysokości 10 zł miesięcznie w kolejnym roku rozliczeniowym po zdobyciu
medalu. Za pozostałe okresy wnosi składki w wysokości zgodnej z
regulaminem.
5. Ulgi nie łączą się ze sobą.
Składki należy wpłacać:
1. Przelewem na konto bankowe Uczniowskiego Klubu Sportowego P.U.M.A.
Komorniki. Numer konta w Santander Consumer Bank 84 1090 1362 0000 0001 3250
4356
2. Gotówką w siedzibie Klubu lub na zajęciach treningowych osobom uprawnionym przez
Zarząd.
3. Wpłaty udokumentowane są na listach wpłat składek członkowskich oraz
pokwitowaniem wpłaty wydanym przez pracownika klubu w przypadku wpłaty
w siedzibie klubu.
4. Skreślenie z członkostwa może nastąpić po 2 miesiącach zalegania w płaceniu składek
i nie spełnieniu tego obowiązku mimo otrzymania informacji o zaleganiu.
5. Uchwałę o skreśleniu z listy członków klubu podejmuje Zarząd, jest ona poprzedzona
pismem – upomnieniem skierowanym do członka zalegającego ze składkami.

