
O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH! 
 

1. Osoba wstępująca do klubu składa pisemną deklarację, wnosi opłatę wpisową (50 zł) 

oraz zobowiązuje się do regularnego  opłacania składki członkowskiej.  

2. Składka członkowska w klubie powinna być wpłacona na konto lub do kasy klubu do  

15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Wysokość składki: 

• Podstawowa składka klubowa = 120 zł 

• Składka w grupach przedszkolnych =  80 zł  

• Składka dla Rodziców:  

jeśli twoje dziecko jest członkiem klubu składka rodzica = 80 zł 

• Składka dla Rodzeństwa: 

dla trzeciej oraz każdej kolejnej osoby z rodzeństwa składka = 80 zł  

3. Składka jest miesięczną opłatą związaną z przynależnością do klubu. 

4. Składka w żadnym wypadku nie jest opłatą za treningi!. 

5. Składka jest pobierana od członków klubu w okresie od września do czerwca tj. w okresie 

roku szkolnego 

6. Wpływające do klubu składki rejestrowane są kolejno przez 10 miesięcy roku szkolnego. 

7. W ramach składki mogą Państwo korzystać ze wszystkich zajęć w grupach otwartych 

prowadzonych przez klub, nie tylko w wybranej przez Państwa szkole czy grupie 

przedszkolnej.  

8. Na podstawie złożonej pisemnej deklaracji stają się Państwo członkiem stowarzyszenia  

a nie określonej grupy treningowej, dlatego też wysokość składki nie ulega zmianie  

w wypadku uczestniczenia dodatkowo w treningach innej grupy czy nie uczestniczenia  

w treningach w ogóle  

9. Zgodnie ze statutem, osoba nie opłacająca składki przez 3 kolejne miesiące, po 

wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu zostaje skreślona z listy członków klubu. 



10. Ponowne wpisanie na listę członków związane jest z koniecznością uregulowania 

należności składkowych za okres członkostwa oraz z wpłaceniem dodatkowej opłaty 

rejestracyjnej w wysokości 40 zł.    

11. W wyjątkowych, losowych sytuacjach tj. choroba (potwierdzonych zaświadczeniem 

lekarskim) czy np. wyjazd do sanatorium itp., trwających ponad miesiąc, można zwrócić 

się pisemnie do Zarządu klubu o zwolnienie z opłacania składki za ten okres. 

 Nie powiadomienie władz klubu o zaistniałej sytuacji skutkuje koniecznością opłacenia 

składki.   

Zarząd Klubu 

  


