Regulamin opłacania składek zawodniczych

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Każda osoba, będąca zawodnikiem KP Błękitni 1947 Tarnów, zwanego dalej Klubem jest
zobowiązana do uiszczania składek zawodniczych zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. Składki są w całości przekazywane na cele statutowe Klubu w zakresie działalności młodzieżowych
i dziecięcych drużyn piłkarskich.
3. Składka zawodnicza nie jest formą opłaty za jakąkolwiek usługę świadczoną przez Klub, lub składką
członkowską określoną przez statut Klubu, a świadomym wsparciem celów statutowych i wyrazem
chęci należenia do społeczności zawodników Klubu oraz reprezentowania jego barw.
4. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do deklaracji o przyjęcie w poczet zawodników Klubu, który
należy złożyć przed przyjęciem zawodnika do klubu.

§2
WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZAWODNICZEJ ORAZ TRYB JEJ OPŁACANIA
1. Składki zawodnicze płacone są co miesiąc.
2. Składki zawodnicze powinny być opłacane z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca.
3. Preferowaną formą opłacania składek jest wpłata na konto Klubu:
ING BANK ŚLĄSKI: 82 1050 1722 1000 0090 8033 6374
Dane do przelewu:
Klub Piłkarski Piaskówka Tarnów
Aleja Piaskowa 38
33-100 Tarnów
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zawodnika oraz miesiąc, za który wpłacana jest
składka np.: Imię i Nazwisko – Styczeń, lub Imię i Nazwisko – Styczeń – Czerwiec, w przypadku opłacania
składek za dłuższy okres.
Składki można również opłacać u trenerów poszczególnych grup.
4. Wysokość składek zawodniczych została ustalona na poziomie 50 zł (pięćdziesiąt złotych).
5. Przewiduje się następujące zniżki (ulgi) od składki zawodniczej: a.) jednorazowa wpłata za 6 miesięcy
jest traktowana jak wpłata za 7 okresów składkowych (1 miesiąc dodatkowy) b.) jednorazowa wpłata
za 12 miesięcy jest traktowana jak wpłata za 14 okresów składkowych (2 miesiące dodatkowe)
c.) składka dla każdego kolejnego członka rodziny wynosi 60% składki zawodniczej.
6. Składki nadpłacone (opłacane z góry za następne miesiące) nie podlegają zwrotowi.

7. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych organizowanych przez Klub jest dobrowolne, dlatego
nieuczestniczenie w zajęciach nie uprawnia do nieopłacania składek zawodniczych.
8. W uzasadnionych przypadkach, w odpowiedzi na należycie umotywowany wniosek
Rodzica/Opiekuna, istnieje możliwość obniżenia składki lub zawieszenia obowiązku opłacania składki
za zgodą Zarządu Klubu, w szczególności w ciężkiej sytuacji materialnej lub choroby zawodnika
potwierdzonej zwolnieniem lekarskim dłuższym niż 1 miesiąc.
9. Zwolnienie z opłacania składki możliwe jest tylko i wyłącznie w trybie §2 pkt 9 niniejszego
regulaminu.

§3
ZALEGANIE Z OPŁATAMI SKŁADEK
1. Zaleganie z wpłatą jednej składki zawodniczej skutkuje skierowaniem do Rodzica/Opiekuna
wezwania do zapłaty.
2. Zaleganie z wpłatą dwóch składek miesięcznych może skutkować: a) brakiem możliwości udziału
zawodnika w rozgrywkach, b) brakiem możliwości udziału zawodnika w treningach, c) zawieszeniem
w prawach zawodnika.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin opłacania składek zawodniczych obowiązuje od 01.05.2018 roku.
2. Zmiana wysokości składki oraz sposobów i warunków jej opłacania następuje w drodze uchwały
Zarządu Klubu.
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Akceptuję postanowienia regulaminu składek zawodniczych Klubu Piłkarskiego Błękitni 1947 Tarnów

Data

___ /___ /_________

Podpis Rodzica/Opiekuna

___________________

