
Regulamin opłacania składek członkowskich przez członków Klubu
Sportowego Powiśle

 § 1
Postanowienia ogólne

1. Członkowie Klubu za wyjątkiem członków wymienionych w § 3 zobowiązani są do 
opłacania składki członkowskiej.

2. Nieopłacenie składek członkowskich może być jedną z przyczyn usunięcia członka ze 
stowarzyszenia.

3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kspowisle.pl.
4. Dokumentację związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi osoba 

wyznaczona przez Zarząd.

§ 2
Wysokość składek członkowskich

1. Wysokość składek członkowskich drogą uchwały ustala Zarząd Klubu.
2. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości składki w dowolnym 

momencie.
3. Składkę opłaca się w trybie miesięcznym.

§ 3
Zwolnienia z opłat członkowskich

1. Z opłacania składek członkowskich zwolnieni są Członkowie wspierający.
2. Członkowie wspierający obowiązani są do regularnego spełniania na rzecz Klubu 

zadeklarowanych, w deklaracji członkowskiej, świadczeń.

§ 4
Opłacanie składek członkowskich

1. Składkę członkowską należy opłacić do 10-ego dnia danego miesiąca.
2. Składkę członkowską można opłacić z góry za kilka miesięcy.
3. Nowy członek Klubu zobligowany jest opłacać składkę zgodnie z okresem 

członkowstwa. Początek okresu członkostwa wyznacza pierwszy trening, w którym 
uczestniczył. Jeśli data pierwszych zajęć ma miejsce do 20 dnia miesiąca, początek 
członkostwa datowany jest na ten miesiąc. Jeśli data pierwszych zajęć ma miejsce po 
20 dniu miesiąca, początek członkostwa datowany jest od następnego miesiąca.

4. Składki członkowskie wpłacane są na konto Klubowe. W tytule przelewu należy 
wpisać:
- imię i nazwisko członka,
- miesiąc i rok, za który opłaca się składkę.

http://www.kspowisle.pl/


§ 5
Zaleganie z opłatami składek, skreślenie z listy członków

5. Zaleganie z opłatami za składki członkowskie przez okres dłuższy niż 6 miesięcy 
skutkować będzie zawieszeniem w prawach członkowskich. 

6. Decyzję o zawieszeniu członka w jego prawach podejmuje Zarząd Klubu, który 
zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia członka o zaległościach.

7. Członek Klubu zobowiązany jest przed upływem 30 dni od otrzymania 
powiadomienia uregulować zaległości. W przypadku braku wpłaty zostaje on 
skreślony z listy członków i traci wszelkie prawa.

8. Warunkiem ponownego przyjęcia jest ponowne wypełnienie deklaracji członkowskiej
i uregulowanie zaległych opłat.

§ 6
Zawieszenie członkowstwa

1. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zawieszenia członkowstwa.
2. O każdym przypadku zawieszenia członkowstwa decyduje zarząd.
3. O zawieszenie członkowstwa mogą ubiegać się członkowie uczestnicy na pisemny 

             (e-mail) wniosek rodziców lub opiekunów.
4. Wniosek o zawieszenie musi wpłynąć w miesiącu poprzedzającym miesiąc od którego

planowane jest zawieszenie.
5. Zawieszenie członkowstwa oznacza zwolnienie z opłaty członkowskiej oraz 

niemożność brania udziału w treningach i turniejach, organizowanych przez klub.
6. Zakończenie okresu zawiesznia następuje automatycznie poprzez udział w zajęciach.

§ 7
Postanowienia końcowe

Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie składek na 
drodze uchwały w dowolnym momencie. 


