Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/Z/2018 z dnia 06.01.2018 r.

Regulamin płatności składek członkowskich i innych opłat
Uczniowskiego Klubu Sportowego Kopernik Olsztyn
1. Jednorazowa opłata za przystąpienie do Klubu, tzw. „wpisowe” wynosi 30 zł, jest płatna
gotówką lub przelewem na rachunek Klubu w terminie 10 dni od dnia złożenia
deklaracji członkowskiej do Klubu.
2. W przypadku czynnych zawodników wpisowe jest powiększane o opłatę rejestracyjną
zgodną z przepisami właściwych związków sportowych (np. z aktualnym
Komunikatem Organizacyjno-Finansowym opublikowanym przez Polski Związek
Szachowy).
3. Osoby obecne podczas Zebrania Założycielskiego Klubu (18.11.2017 r.) są członkami
Klubu i nie muszą wnosić opłaty wpisowej.
4. Honorowi Członkowie Klubu oraz członkowie wspierający nie wnoszą opłaty wpisowej
i są zwolnieni ze składki członkowskiej.
5. Składka członkowska wynosi 10 zł miesięcznie (120 zł rocznie) od osoby i jest płatna:
 w pierwszym roku (proporcjonalnie do liczby miesięcy w danym roku):
jednorazowo z góry, przelewem na rachunek Klubu w terminie 10 dni od dnia
przystąpienia do Klubu albo w dwóch równych ratach (pierwsza rata w terminie
10 dni od dnia przystąpienia do Klubu w pierwszym roku, druga rata zgodnie z
ustaleniami);
 w kolejnych okresach składkowych: jednorazowo w całości do 31. stycznia
każdego roku albo w dwóch równych ratach (pierwsza rata w terminie do 31.
stycznia każdego roku, druga rata w terminie do 31. lipca każdego roku).
6. Zniżki: członkostwo rodzeństwa i rodziców w Klubie – składka członkowska od drugiej
osoby z rodziny i więcej (trzeciej osoby z rodziny itd.) jest pomniejszona o 50%.
7. Opłaty za treningi/szkolenia są płatne odrębnie, zgodnie z umową, na rachunek
bankowy Klubu.
8. Wpłaty składki członkowskiej i innych płatności (wpisowe/treningi) należy dokonywać
na rachunek bankowy Uczniowskiego Klubu Sportowego. W tytule przelewu lub
dyspozycji należy wpisać imię i nazwisko ucznia, tytuł przelewu odpowiednio: składka
klubowa za rok (podać rok), pozostałe opłaty według wskazań.
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują postanowienia
Statutu Klubu.
Regulamin zatwierdzony uchwałą nr 1/Z/2018 w drodze głosowania elektronicznego.

