Klub Sportowy
BUDOWLANI LUBLIN
REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
Opłacania składek członkowskich
Sportowego „Budowlani” Lublin.

zawodników

sekcji

rugby

Klubu

1. Opłacanie składek członkowskich jest obowiązkiem wynikającym ze
Statutu KS Budowlani Lublin.
2. Składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia treningowe.
3. Opłata składki członkowskiej jest stała i ilość odbytych treningów oraz
obecności w miesiącu nie ma wpływu na jej wysokość.
4. Osoby uczestniczące w zajęciach grup treningowych opłacają składkę
członkowską przez cały rok kalendarzowy. Składki członkowskie za okres
wakacji (lipiec, sierpień) wejdą w skład opłat wynikających z organizacji
obozów.
5. Składka powinna być opłacona do dnia 10-go każdego miesiąca z góry.
6. Składki członkowskie należy wpłacać na rachunek bankowy nr : 50 1240
2470 1111 0010 9648 6431 * dokonując wpłaty na w/w konto w tytule
przelewu należy wpisać imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia oraz okres
za jaki dokonuje się opłaty tj. miesiąc, kwartał, rok.
7. Wysokość składki członkowskiej od 01.03.2022 wynosi 70,00 zł
miesięcznie.
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8. Ulgi przysługujące zawodnikom/członkom:
a/ od dnia 1 lipca 2020 r. wprowadza się system indywidualnych ulg
przyznawanych na wniosek danego rodzica/zawodnika/członka klubu.
b/ wysokość ulgi staninowi 50% stawki składki członkowskiej.
c/ ulga przyznawany jest na wniosek zgłoszony trenerowi danej
grupy/zarządowi.
d/ z dniem 1 lipca 2020 r. tracą ważność wszelkie dotychczas przyznane ulgi
w tym Karta Dużej Rodziny.
9. Zaległości we wpłatach bez podania przyczyny skutkują kolejno: - do 3
miesięcy - brakiem możliwości udziału w zawodach, - do 6 miesięcy - brakiem
możliwości udziału w treningach i zawodach, - powyżej 6 miesięcy –
skreślenie z listy zawodników co jest równoznaczne z brakiem ubezpieczenia
zawodnika, a) zawodnik z nieopłaconymi składkami: - nie może otrzymać
żadnego zaświadczenia z klubu (np.: zaświadczenia do szkoły itp.), - nie
może otrzymać z klubu żadnego sprzętu sportowego,
10. Środki finansowe pochodzące ze składek przeznaczone są w
szczególności na: - dofinansowanie kosztów ubezpieczenia NNW
zawodników, - dofinansowania udziału w zawodach (transport, wyżywienie
itp.), - dofinansowanie opłat działalności statutowych,

Lublin dnia 1.02.2022 r.
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