
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 14/2020 

Zarządu Towarzystwa Lekkoatletycznego Athletics Jastrzębie 

z dnia 19.08.2020 r. 

Regulamin opłat 

Towarzystwa Lekkoatletycznego Athletics Jastrzębie 

Stowarzyszenie TL Athletics Jastrzębie, jest organizacją nie nastawioną na zysk. Jest to 

stowarzyszenie, które należy do każdego członka i jest przez niego utrzymywane. 

Składka członkowska jest wyrazem poparcia dla działalności Stowarzyszenia. 

Regularne opłacanie składek pomaga utrzymać stabilność finansową 

stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia Towarzystwo Lekkoatletyczne Athletics 

Jastrzębie- zwanego dalej Klubem - zgodnie z zapisami Statutu- zobowiązani są              

w momencie przyjęcia do Klubu wpłacić wpisowe oraz opłacać składki 

członkowskie. 

§1 

Członkowie Stowarzyszenia Towarzystwo Lekkoatletyczne Athletics Jastrzębie 

zobowiązani są do opłacania wpisowego i składki członkowskiej, której wysokość – 

zgodnie z zapisami Statutu - uchwala Zarząd Klubu. 

§2 

Wpisowe należy opłacić w momencie przyjęcia do klubu i zgodnie z uchwałą 

Zarządu wynosi 100,00 zł 

§3 

Składki członkowskie są stałe niezależnie od ilości deklarowanych zajęć w miesiącu 

oraz niezależnie od faktycznych obecności na treningach i wynoszą: 

Składka Członkowska - 50 zł/miesiąc przez cały rok (12 miesięcy) 

Zawodnicy reprezentujący Klub, będący zarazem drugim członkiem Klubu                 

w rodzinie (dotyczy krewnych w linii prostej) – opłacają 50% wysokości uchwalonej 

składki członkowskiej – 25,00zł. Trzeci i kolejny członek – bezpłatnie.  

Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie w drodze uchwały Zarządu.  

Składki członkowskie wnoszone są na konto Klubu do 10-tego dnia miesiąca               

z góry za dany miesiąc. Za datę wniesienia składki uważa się datę wpływu środków 

na konto klubu.  Przelew według wzoru: 

ING Bank Śląski 93 1050 1344 1000 0090 3192 5960 

Towarzystwo Lekkoatletyczne Athletics Jastrzębie 

Ul. Harcerska 14 B, 44-335 Jastrzębie-Zdrój 

 

„Składka członkowska – Imię i nazwisko” członka Klubu. Grupa zajęć, 



za jaki okres (miesiąc/rok), np. Jan Kowalski, grupa 1, 01/2021 

                           §4 

W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosku Zarząd Klubu może odroczyć 

termin płatności składek członkowskich. 

§5 

Opłacanie składek członkowskich następuje :  

- jednorazowo ( za cały rok) lub ratalnie (comiesięcznie), najpóźniej do 10-tego  

miesiąca, którego dotyczy dana składka, 

§6 

 

Zasady dotyczące terminowości opłacania składek i możliwości skreślenia członka 

Klubu w przypadku niedopełnienia obowiązków z tym związanych określa Statut 

Klubu. 

 

§7 

 

Nowoprzyjęci członkowie Klubu zaczynają regulować składki poczynając od 

miesiąca, w którym zostali przyjęci. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu 

może zadecydować o wpłacie pierwszej składki w kolejnym miesiącu. 

 

§8 

 

Zawodnicy w kategorii wiekowej Dzieci Młodsze i Dzieci Starsze czyli do 13 roku życia 

są zobowiązani do wnoszenia składek członkowskich w ciągu trwania roku szkolnego 

tj. w miesiącach wrzesień-czerwiec, a zwolnieni z tego obowiązku w miesiącach 

lipiec-sierpień. Pozostali członkowie zobowiązani są do regulowania składek przez 12 

miesięcy w roku. 

 

Pieniądze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są w szczególności 

na: 

a)opłaty za wynajęcie sal treningowych 

b)wynagrodzenie trenerów 

c)zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć 

d)promocje Klubu 

e)opłaty statutowe 

f)opłaty biurowe i administracyjne Klubu 

g) narody dla wyróżniających się zawodników 

 

 

§9 

 

Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu TL Athletics Jastrzębie w dniu 

19.08.2020r. i wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r.  

 


