
REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH  
Sezon 2021/2022 

Klubu Sportowego YAWARA 
 

§1 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Wysokość składek oraz wpisowego corocznie jest ustalana przez Zarząd w formie Uchwały aktualizującej 
niniejszy Regulamin. 

2. Składki płatne są miesięcznie w okresie wrzesień – czerwiec. 
3. Składki miesięczne  płatne są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. 
4. Składka roczna płatna jest do 31 października każdego roku. 
5. Składki płatne są na wskazany rachunek bankowy Klubu. 
6. Każdy z członków Klubu jest zobowiązany do terminowej płatności. 
7. Składki są stałe przez cały okres wskazany w pkt 2, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu oraz faktycznych 

obecności na zajęciach, o ile nie zmienią się warunki ekonomiczne w których funkcjonuje Klub. 
8. Zaleganie we wpłatach składek klubowych może skutkować kolejno: 

a. brakiem możliwości udziału w zawodach, 
b. brakiem możliwości udziału w treningach, 
c. wystawieniem wezwania do zapłaty, 
d. w przypadku zaległości co najmniej 3 miesięcy, wnioskiem o skreślenie z listy członków Klubu. 

9. Wszelkie decyzje dot. indywidualnych sytuacji w zakresie płatności składek podejmuje Zarząd Klubu (Ulgi, 
Zwolnienia, etc). 

10.  O rezygnacji z członkostwa w klubie należy poinformować klub pisemnie (e-mail), lub u trenera prowadzącego 
zajęcia, w przeciwnym wypadku składki nadal będą naliczane.  

§2 

ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Wysokość składek i wpisowego na sezon 2021/2022 wynosi: 
a. Składka Roczna – 50 zł 
b. Składka Miesięczna 

i. Zajęcia 1 raz w tygodniu: 80 zł 
ii. Zajęcia 2 razy (i więcej) w tygodniu: 120 zł 

2. Składki można wpłacać przelewem bankowym na konto Klubu. 
3. Konto dla Składek Członkowskich: nr konta BGŻ 32 2030 0045 1110 0000 0336 5720 
4. Tytuł przelewu koniecznie  powinien być według wzorca:  

„Składka za miesiąc…, Imię i nazwisko zawodnika, Imię i nazwisko trenera” 
5. W przypadku rezygnacji z zajęć po pierwszym treningu składki nie są pobierane.  
6. W razie nieobecności dziecka przez cały miesiąc na zajęciach, jest naliczana składka w wysokości 20zł, 

gwarantująca rezerwacje miejsca w grupie 
 

§3 
1. Ulgi i Zwolnienia: 

a. W przypadku rodzeństwa składka miesięczna wynosi 200 zł 
b. W przypadku wpłaty całej składki za I półrocze (wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń) składka 

wynosi 510 zł (zamiast 560 zł). 
c. Ulga lub zwolnienie ze składki możliwe jest na podstawie imiennego indywidualnego wniosku skierowanego 

do Zarządu KS Yawara  z podaniem przyczyn ubiegania się o zwolnienie. 


