
 

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 
KATOLICKIEGO PARAFIALNEGO KLUBU SPORTOWEGO HALEMBA  

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
 

§1 

1) Składki członkowskie stanowią jedno ze źródeł finansowania Klubu i są przeznaczone na 

działalność statutową oraz opłatę kosztów administracyjnych.  

 

2) Na podstawie §16 ust. 4 Statutu Klubu , każdy członek zwyczajny zobowiązuje się do regularnego 

uiszczania składek członkowskich.  

 

§2 

Osobą odpowiedzialną za kontrolę terminu wpłacania składek członkowskich są  V-ce Prezesi  

ds. poszczególnych dyscyplin. 

 

§3 

1) Wysokość składek członkowskich i opłaty wpisowej ustanawia Walne Zebranie Członków Klubu. 
 
2) Stawki składek i opłaty wpisowej oraz zasady ich opłacania określa niniejszy Regulamin.  

 

§4 

1) Opłata wpisowa wynosi  50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych). Płatna jednorazowo  

wraz ze złożeniem deklaracji przystąpienia do klubu. Opłata wpisowa jest bezzwrotna. 

 

2) Składki członkowskie można uiszczać w czterech trybach:  

a) miesięcznym 

b) dwumiesięcznym 

c) półrocznym - semestralnym IX-II, III-VIII 

d) rocznym - rok szkolny IX-VIII 

 

3) Składki uiszczane w trybie miesięcznym muszą zostać wpłacone najpóźniej do 15 dnia każdego 

miesiąca. 

 

4) Składki uiszczane w trybie dwumiesięcznym muszą zostać wpłacone z góry za dwa kolejne miesiące  

do 15 dnia pierwszego płatnego miesiąca.  

 

5) Składki uiszczane w trybie półrocznym muszą zostać wpłacone najpóźniej do 15 dnia pierwszego 

miesiąca rozpoczynającego cykl rozliczeniowy, np. składka za okres wrzesień - luty musi zostać 

uiszczona do 15 września włącznie.  

 

6) Składki uiszczane w trybie rocznym muszą zostać wpłacone do 15 września każdego roku.  

 

§5 

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie bądź usunięcia dyscyplinarnego wcześniej wpłacone 

składki nie są zwracane.  

 

§6 

1) Zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy kolejne miesiące skutkuje usunięciem z listy 

członków Klubu.  

2) Osoba skreślona z listy członków może ponownie wystąpić z wnioskiem o przyjęcie do Klubu, pod 

warunkiem jednak, że uzupełni wszelkie zaległości finansowe względem Klubu, powstałe podczas jej 

poprzedniego członkostwa oraz uiści opłatę wpisową. 

 

§7 

Wysokość miesięcznych składek członkowskich wynosi:  

1) Dla pierwszego i drugiego dziecka z rodzeństwa: 100 zł (słownie: sto złotych) 

2) Dla trzeciego i kolejnych dzieci z rodzeństwa: 0 zł 



 

§8 

Wysokość półrocznej składki członkowskiej wynosi: 

1) Dla pierwszego i drugiego dziecka z rodzeństwa: 550 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych) 

2) Dla trzeciego i kolejnych dzieci z rodzeństwa: 0 zł 

 

§9 

Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi: 

1) Dla pierwszego i drugiego dziecka z rodzeństwa: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 

2) Dla trzeciego i kolejnych dzieci z rodzeństwa: 0 zł 

 

§10 

1) W indywidualnych przypadkach, związanych z zapewnieniem przez członka finansowych wpływów 

sponsorskich na rzecz Klubu, możliwe jest udzielenie mu jednorazowego rabatu w opłacie składki 

członkowskiej w wysokości 10% pozyskanych dla Klubu środków. 

 

2) Z wnioskiem o obniżenie składki należy osobiście zwrócić się do członka Zarządu Klubu.  

 

3) Zarząd Klubu, po konsultacji podejmuje decyzję o obniżeniu składki.  

 

4) Rabat udzielony będzie po podpisaniu umowy sponsorskiej i/lub po zaksięgowaniu środków na 

koncie klubu. 

 

§11 

1) W indywidualnych przypadkach, w sytuacji wyjątkowej istnieje możliwość zwolnienia z opłaty lub 

obniżenia składki członkowskiej. 

 

2) Z wnioskiem o zwolnienie lub obniżenie składki należy osobiście zwrócić się do członka Zarządu 

Klubu.  

 

3) Zarząd Klubu, po konsultacji podejmuje decyzję o zwolnieniu lub obniżeniu składki.  

 

§12 

1) Zmiany treści niniejszego regulaminu, wraz z wysokością stawek składki członkowskiej i opłaty 

wpisowej, może dokonać Zarząd lub Walne Zebranie Członków.  

 

2) Przyjęcie zmiany postanowień regulaminu następuje w formie uchwały Zarządu.  

 

3) Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd Klubu.  

 

 


