Uchwała nr 1/12/2017
Zarządu klubu RKP-ROW Rybnik z dnia 12.12.2017r.
w sprawie: ustalenia składek członkowskich dla członków uczestników klubu RKP-ROW Rybnik .

I.

-W powyższej sprawie Zarząd postanowił:
Na podstawie §18 p 4 pp. j) statutu ustala się składki członkowskie dla członków uczestników (dzieci
i młodzież do lat 18) wg poniższych zasad:
§1.

1.

Składka członkowska i jej terminowe opłacenie jest warunkiem koniecznym dopuszczenia członka
uczestnika do udziału w zajęciach sportowych oraz ubieganie się o odszkodowanie z tytułu NW.
§2.

1.

Składki uczestników grup rozgrywkowych płatne są kwartalnie, z góry - do 10 dnia danego miesiąca
lub kwartału.

2.
3.
4.

Składka obowiązuje od miesiąca w którym członek pierwszy raz uczestniczył w zajęciach.

1.

Składki uczestników Piłkarskiego Przedszkola płatne są kwartalnie, z góry - do 10 dnia danego
miesiąca lub kwartału– gotówką trenerowi grupy za pokwitowaniem KP.

2.
3.
4.
5.

Składka obowiązuje od miesiąca w którym członek pierwszy raz uczestniczył w zajęciach.

Wysokość składki wynosi:- 150,00zł/kwartał,

Jeżeli do klubu uczęszcza rodzeństwo obowiązuje zasada iż płaci się jedną składkę, za najmłodszego.
Powyższe nie dotyczy wpisowego.
§3.
Wpisowe (dla nowych członków) wynosi 100,00zł.Członek który opłaci wpisowe otrzymuje klubowy sprzęt
meczowy w ilości 2 koszulki, spodenki, 2 pary getrów.
Sprzęt jest własnością wpłacającego i nie podlega rozliczeniu z klubem.
§4.

Wysokość składki wynosi: - 150,00zł/kwartał,
Jeżeli do klubu uczęszcza rodzeństwo obowiązuje zasada iż płaci się jedną składkę, za .

Uczestników Piłkarskiego Przedszkola nie obowiązuje wpisowe .
§5.
Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą złożyć pisemny wniosek do Zarządu klubu o częściowe
zmniejszenie lub okresowe zwolnienie z opłacania składki.
§6.
W przypadku rezygnacji z zajęć lub wygaśnięcia członkostwa składka nie podlega zwrotowi .
II.Uchwałę podjęto jednogłośnie.
III. Uchwała obowiązuje od 01.01.2018r..
KONTO DO WPŁACANIA SKŁADEK: BZ WBK oddz. RYBNIK
nr konta: 95 1500 1214 1212 1005 4778 0000
UWAGA:Wpłacając przelewem podajemy :Nazwisko i imię –rocznik,oraz okres za jaki następuje wpłata
(np.: Nowak Jan r. 2006 – I kw. 2017).
W Piłkarskim Przedszkolu (np.:Nowak Jan r. 2012 – I kw. 2017+dzielnica).

Wesprzyj nasz klub rzekaż 1% podatku na RKP-ROW
Rybnik:KRS 0000000650

