Regulamin odpłatności składek członkowskich w Wejherowskim Stowarzyszeniu Sportowym

I. Postanowienia ogólne.
1. Składka członkowska przeznaczana jest na realizację celów statutowych Wejherowskiego Stowarzyszenia
Sportowego i nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.
2.

Składkę członkowską opłacają wszyscy uczestnicy zajęć poszczególnych sekcji sportowych i sportowo-

rekreacyjnych, wg obowiązujących i przyjętych uchwałą Zarządu stawek.
3.

Sposób odpłatności (gotówka/przelew) ustalane są przez instruktorów prowadzących daną sekcję przy

akceptacji Zarządu Klubu.
4. Zwolnione z opłacania składek mogą być tylko osoby, które są aktualnymi medalistami Mistrzostw Świata
i Europy w kickboxingu WAKO.
5.

Zwolnione z opłacania składek członkowskich są także osoby posiadające status Honorowego Członka

Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego lub członek rodziny (w liczbie jednej osoby), wyznaczony przez
Honorowego Członka Stowarzyszenia, uczęszczający na treningi i biorący udział w życiu klubowym.
II. Wysokość opłat składek członkowskich.
1. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Klubu i podaje do oficjalnej wiadomości zainteresowanym.
2. O wysokości składek członkowskich, ich ewentualnej zmianie, informowani są członkowie Klubu z
odpowiednim wyprzedzeniem.
3. Wysokość składki może ulec zmianie w dowolnym momencie trwania sezonu sportowego jak i poza nim, jeśli
zostaną zachowane postanowienia pkt II ust. 2.
III. Terminy opłat składek członkowskich i udział w treningach
1.

Składka członkowska musi być opłacona w terminie do dnia 10. każdego miesiąca z góry i nie podlega ona
zwrotowi.

2.

Składka członkowska w przypadku jej opłaty, a braku uczestnictwa w zajęciach danej sekcji, nie ulega
zwrotowi, ani przepisaniu na kolejny miesiąc treningowy.

3.

W przypadku, gdy zajęcia z przyczyn stojących po stronie Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego nie
odbędą się, wysokość składki członkowskiej nie ulega zmianie, jednak gdy w okresie danego miesiąca nastąpi
przerwa w treningach w liczbie trzech jednostek treningowych (wg obowiązującego stałego grafiku zajęć w
sezonie), wówczas Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe ma obowiązek obniżyć tę składkę i poinformować
o tym fakcie grupę treningową danej sekcji w odpowiednim terminie.

4.

W przypadku, gdy trening nie może odbyć się ze względów stojących po stronie Wejherowskiego
Stowarzyszenia Sportowego lub samej osoby trenującej, jest możliwość odrobienia zajęć w dowolnym
terminie i w dowolnych sekcjach Klubu wg obowiązującego grafiku zajęć.

5.

Brak uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych przez Klub w trakcie trwania sezonu treningowego
jak i w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) oraz w ferie zimowe, kiedy treningi nie odbywają się wg stałego
grafiku, nie zwalnia osoby trenującej/członka Klubu, z opłacenia składki za miesiąc bieżący.

IV. Zaleganie i nieopłacanie składek członkowskich
1.

Zaleganie z odpłatnością składek członkowskich, nie opłacanie ich zgodnie z obowiązującymi terminami,
unikanie ich opłaty, będą skutkować wykreśleniem danej osoby z listy członkowskiej Klubu, a co za tym idzie
z brakiem możliwości uczestnictwa w treningach itp.

2.

Skreślenie z listy członków Klubu danej osoby następuje automatycznie po dwóch kolejnych,
nieuregulowanych płatnościach składki członkowskiej lub też w przypadku regularnych, nagminnych opóźnień
w ich opłacaniu.

3.

Nieopłacanie składek członkowskich przez okres dwóch miesięcy, a co za tym idzie skreślenie członka z listy
Klubu, w przypadku ponowego zapisu na zajęcia oznacza konieczność wniesienia opłaty wpisowej jak dla
nowo-zapisanej osoby w wys. ustalonej przez Zarząd w danym sezonie.
V. Inne postanowienia i informacje

1.

Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie omawiane będą na bieżąco pomiędzy zainteresowanymi stronami.

2.

Składki członkowskie są przede wszystkim środkami na realizację celów statutowych Wejherowskiego
Stowarzyszenia, a także przeznaczane są na wynagrodzenia dla instruktorów, opłatę sal gimnastycznych,
księgowość, opłaty urzędowe i bieżące wydatki związane z działalnością Klubu.

3.

Składki członkowskie dla Stowarzyszenia są jednym z głównych źródeł utrzymania i możliwości realizacji
swoich celów statutowych.

4.

Składki członkowskie nie są opłatą za usługę (czyt. treningi). Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe nie
prowadzi działalności gospodarczej.

5.

Składki członkowskie opłacane są z góry do 10 dnia każdego miesiąca przez cały rok, tj. od września do
sierpnia.

6.

Niniejszy regulamin opłacania składek członkowskich nie wymaga poświadczenia podpisem członka Klubu,
gdyż członek Klubu podpisuje deklarację członkowską, w której zaświadcza, że zapoznał się z regulaminami,
w tym regulaminem opłacania składek członkowskich i się z nim zgadza.

7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd.
Wejherowo, Dnia 23.07.2019 r.

Zarząd Klubu:
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Rafał Karcz – Prezes Zarządu …......................................................................

2.

Tomasz Hirsz – Wice Prezes Zarządu …...........................................................
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Paweł Formela – Sekretarz….............................................................................

4.

Radosław Kalbarczyk – członek Zarządu ….......................................................

