
 

Regulamin opłacania składek członkowskich 

Klubu Sportowego Stowarzyszenia Lokalnego  

Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej  

Im. Danuty Siedzikówny „Inki” 

w Jastrzębiu - Zdroju 
 

I. Postanowienia ogólne. 

 

1. Na postawie § 11 ust. 1 pkt 5 Statutu Klubu Sportowego Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej 

Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jastrzębiu - 

Zdroju, zwanego dalej „SL SALOS RP”, każdy członek przystępując do SL SALOS RP zobowiązuje 

się do systematycznego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez statutowe 

władze SL SALOS RP (Załącznik nr 1. niniejszego „Regulaminu”). 

2. Składki członkowskie stanowią jedno ze źródeł finansowania SL SALOS RP i są przeznaczone 

na działalność statutową oraz opłatę kosztów administracyjnych. 

3. Wysokość składek na dany okres ustala Zarząd SL SALOS RP w drodze uchwały. 

4. Osobą odpowiedzialną za kontrolę terminu wpłacania składek członkowskich jest prezes Klubu 

Sportowego Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej 

im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jastrzębiu - Zdroju. 

5. Roczną składkę członkowską należy opłacać w terminie do 31 sierpnia danego roku.  

6. Opłacanie składki członkowskiej za bieżący rok szkolny (wrzesień – czerwiec) jest podstawą do 

korzystania przez członka –uczestnika z zajęć organizowanych przez SL SALOS RP. 

7. Zaleganie z opłatą składki członkowskiej będzie skutkowało zawieszeniem członkostwa do momentu 

uiszczenia zaległej składki członkowskiej.  

8. Długotrwałe zaleganie lub częste nieopłacanie składki członkowskiej w terminie wskazanym w pkt. 5 

może stanowić podstawę do skreślenia członka – uczestnika z listy członków SL SALOS RP.  

9. W przypadku rezygnacji z członkostwa w SL SALOS RP (rezygnację należy zgłosić u trenera lub 

w biurze SL SALOS RP) bądź usunięcia dyscyplinarnego wcześniej wpłacona składka nie jest 

zwracana. 

 

II. Sposób opłacania składek członkowskich. 

 

1. Składka członkowska opłacana jest raz w roku, w terminie do 31 sierpnia danego roku w następujący 

sposób: 

wpłata na konto bankowe SL SALOS RP, ul. Kusocińskiego 47, 44 – 335 Jastrzębie – Zdrój 

PKO BP S.A.  93 1020 2472 0000 6702 0648 7195     

 

w tytule obowiązkowo należy podać następujące informacje: 

 składka członkowska, 

 imię i nazwisko uczestnika, 

 dyscyplina. 

 

 

 

 

 



III. Obniżenie kwot składek członkowskich lub zwolnienie z opłat. 

 

1. Kwota składki członkowskiej jest stała i nie jest uzależniona od frekwencji uczestnika na zajęciach 

oraz od przerw świątecznych (z wyłączeniem lipca i sierpnia). 

2. W indywidualnych przypadkach, z ważnych, szczególnych powodów dotyczących członka – 

uczestnika lub jego najbliższej rodziny Zarząd SL SALOS RP może podjąć decyzję o obniżeniu stawki 

za wszystkie lub wybrane miesiące bądź o całkowitym zwolnieniu z opłacania składek członkowskich.  

3. Obniżenie lub zwolnienie z opłacania składek dokonuje się według następujących zasad: 

a) na pisemny, uzasadniony wniosek rodzica lub opiekuna prawnego członka – uczestnika z ważnych, 

szczególnych powodów dotyczących członka – uczestnika lub jego najbliższej rodziny (wzór do 

pobrania w biurze SL SALOS RP), 

b) ocenę wspomnianych powodów pozostawia się Zarządowi SL SALOS RP, 

c) Zarząd SL SALOS RP po konsultacji z wnioskodawcą i trenerem prowadzącym podejmuje decyzję 

o obniżeniu stawki składki bądź o całkowitym zwolnieniu z opłat.  

4. Podstawą do ubiegania się o obniżenie kwot składek członkowskich może być uczęszczanie na zajęcia 

organizowane przez SL SALOS RP rodzeństw. Składka może zostać obniżona o 50 zł za każdego 

uczestnika zajęć. 

 

IV. Postanowienia końcowe. 

 

1. Zmiany treści niniejszego Regulaminu, wraz z wysokością stawek składek członkowskich może 

dokonać Zarząd SL SALOS RP.  

2. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały Zarządu SL SALOS RP. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd SL SALOS RP. 

 

 



 

Załącznik nr 1.    Wysokość składek członkowskich w SL SALOS RP w sezonie 2022/2023 

 

 

Roczna składka członkowską dla członka uczestnika za jedną sekcję sportową wynosi 200zł.  

Roczna składka członkowską dla członka zwyczajnego za jedną sekcję sportową wynosi 1zł.  

Sekcje sportowe w sezonie 2022/2023: 

1. piłka nożna: klasa I, klasy II-III, klasy IV-VIII 

2. piłka siatkowa: klasy IV-VIII, dorośli 

3. szachy 

4. tenis stołowy 

5. zajęcia taneczno – gimnastyczne: klasy I, klasy II, klasy III-VIII 

6. gry zespołowe I-III 

7. Aerobic – fitness - dorośli 

 



 

Załącznik nr 2. 

 

Jastrzębie – Zdrój, dnia ……………..……………….. 

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o obniżenie składki członkowskiej  mojego 

dziecka …………………………………………………..…………………………………………… w 

sezonie 2022/2023, z powodu: 

………………………………………………………………………….………………………………... 

……………………..…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….………………………………... 

……………………..…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….………………………………... 

……………………..…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….………………………………... 

……………………..…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….………………………………... 

……………………..…………………………………………………………………………………….. 

 

 

………………………………………………….. 

podpis rodziców/opiekunów   

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3. 

Jastrzębie – Zdrój, dnia ……………..……………….. 

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie z opłacania składki członkowskiej 

mojego dziecka ……………..……………………………………..………………………………… 

w sezonie 2022/2023, z powodu : 

………………………………………………………………………….………………………………... 

……………………..…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….………………………………... 

……………………..…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….………………………………... 

……………………..…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….………………………………... 

……………………..…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….………………………………... 

……………………..…………………………………………………………………………………….. 

 

 

………………………………………………….. 

podpis rodziców/opiekunów   


