Załącznik
do uchwały nr UZ/10/2015
Zarządu Amatorskiego Klubu
Sportowego „Zagnańsk Biega”
z dnia 11 marca 2015 r.

REGULAMIN
OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Każda osoba dobrowolnie przystępująca do AKS „Zagnańsk Biega” zobowiązuje się do uiszczania
składek członkowskich zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd Klubu.
2. Opłacanie składek uprawnia Członka Klubu do korzystania z ulg i przywilejów, m.in.: ubezpieczenia
na czas treningów i imprez sportowych, bezpłatnych zajęć poza biegowych, dofinansowania/
sfinansowania sprzętu biegowego, opłat startowych, kosztów dojazdu na zawody, klasyfikacji
w Grand Prix Klubu, uczestniczenia w imprezach integracyjnych.
3. Nieopłacanie 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.
4. Regulamin stanowi załącznik do deklaracji członkowskiej.
5. Wysokości składki, sposób i warunki jej opłacania ustala Zarząd w drodze uchwały.
6. Dokumentację związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi Skarbnik lub biuro
rachunkowe obsługujące Klub.
7. Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od opłacania składek członkowskich podejmuje
Zarząd Klubu w drodze uchwały.
8. Wszystkie prośby dotyczące odstępstw od trybu opłacania składek członkowskich muszą być
przedstawione Zarządowi na piśmie wraz z uzasadnieniem i podpisane przez Członka Klubu,
bądź rodzica lub prawnego opiekuna (dotyczy członków niepełnoletnich).

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ORAZ TRYB JEJ OPŁACANIA
1. Składki członkowskie powinny być opłacane osobiście do 15-tego dnia każdego miesiąca
do Skarbnika lub przelewem na konto Klubu.
2. Składki mogą być opłacane z góry za więcej niż jeden miesiąc.
3. W przypadku opłacenia składki z góry za cały rok kalendarzowy do dnia 31 stycznia przysługuje
upust w wysokości dwóch składek miesięcznych.
4. Ze składek (tj. opłata wpisowego oraz składek miesięcznych) zwolnieni są uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.
5. Studentom przysługuje zniżka w wysokości 50% składki (nie dotyczy opłaty wpisowego).
6. Każdej kolejnej osobie z rodziny (pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym tj. mąż,
żona, dziecko, które nie korzysta ze zniżek dla uczniów i studentów) przysługuje zniżka
w wysokości 50% składki (nie dotyczy opłaty wpisowego).
7. Nie ma możliwości łączenia zniżek.
8. Wysokość składek:
a) wpisowe – 15 zł (jednorazowa opłata za wyrobienie legitymacji),
b) składka miesięczna – 10 zł,
c) składka opłacona z góry za cały rok kalendarzowy do 31 stycznia – 100 zł.
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9. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:
a) wpisowe lub składka członkowska,
b) imię i nazwisko,
c) numer legitymacji, za którą opłacana jest składka,
d) okres, za jaki dokonywana jest opłata.
10. Wszelkie niespójności w zaksięgowanych składkach należy wyjaśnić osobiście u Skarbnika lub
Prezesa Klubu.
11. W przypadku dłuższej przerwy spowodowanej np. wyjazdem, kontuzją lub innymi zdarzeniami
uniemożliwiającymi aktywny udział w działalności Klubu, istnieje możliwość zawieszenia składek
członkowskich po wcześniejszym zgłoszeniu takiego faktu do Zarządu Klubu. Każde zgłoszenie
będzie indywidualnie rozpatrywane przez Zarząd Klubu.
12. 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.

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 wysłać drogą elektroniczną do Członka Klubu bądź rodzica lub prawnego
opiekuna Członka Klubu (w przypadku, gdy ten jest niepełnoletni) ponaglenie o uregulowanie
zaległości.
2. Osoby, które zalegają z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
a Zarząd nie zostanie wcześniej o takiej sytuacji uprzedzony, będą automatycznie zawieszane
w prawach Członka Klubu.
3. W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu takiej osoby z listy członków Klubu.

PONOWNE PRZYJĘCIE DO KLUBU
1. Osoba usunięta z Klubu z powodu nieopłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie.
2. Warunkiem kolejnego przyjęcia do Klubu jest ponowne uiszczenie opłaty wpisowego.
3. Wysokość wpisowego dla osoby przyjmowanej do Klubu, która poprzednio została skreślona
z listy członków Klubu z powodu zalegania z opłatą składek jest indywidualnie ustalane przez
Zarząd Klubu.
4. Osoba dwukrotnie usunięta z Klubu z powodu zalegania z opłatą składek nie może starać się
o ponowne przyjęcie w poczet członków Klubu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin opłacania składek członkowskich obowiązuje od 1 kwietnia 2015 roku.
2. Regulamin obowiązuje do odwołania.
3. Wszelkich zmian w regulaminie dokonuje Zarząd stosowną uchwałą.

