
Regulamin opłacania składek członkowskich oraz wpisowego klubu MMKS Wieniawa Leszno 

Postanowienia ogólne  

§1 

1. Regulamin stanowi załącznik do deklaracji członkowskiej oraz statutu. 

2. Adres strony internetowej  klubu to: wieniawaleszno.pl 

3. Na stronie internetowej klubu znajdują się informacje dotyczące klubu. 

4. Osoba zapisująca się do klubu ponosi jednorazową, bezzwrotną opłatę wpisowego.  

5. Każdy członek zobowiązuje się do opłacania składek członkowskich. Składkę członka 

uczestnika (osoby niepełnoletniej) opłaca rodzic lub opiekun prawny. 

6. O wysokości składki członkowskiej, wpisowego, sposobach ich opłacania decyduje Walne 

Zebranie. 

7. Członek jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia na piśmie lub na adres e-mail  

klubu jeśli dane kontaktowe uległy zmianie.  

 

Tryb opłacania składek członkowskich 

§2 

1. Składa członkowska jest opłacana od miesiąca, w którym podpisana została deklaracja 

członkowska. 

2. Składkę członkowską należy wpłacać przelewem na konto.  

3. Składka członkowska jest pobierana od września do czerwca (za 10 miesięcy). Oprócz lipca  

i sierpnia. 

4. W przypadku rezygnacji z członkostwa nadpłacone składki członkowskie zostaną zwrócone 

licząc od nowego miesiąca, w którym została złożona rezygnacja.  Członek może odstąpić 

od zwracania składek członkowskich, wymagane jest  potwierdzenie na piśmie.  

5. Osoba zalegająca z opłatami członkowskimi nie może korzystać z przywilejów klubowych 

np. brać udziału w turniejach, wyjazdach, ligach, szkoleniach organizowanych przez klub, 

starać się o indywidualne dofinansowanie do wyjazdu w turniejach rangi MPJ itp. 

(dofinansowanie udzielane jest od możliwości finansowych klubu). 

6. W przypadku zalegania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy klub zwraca się  

z prośbą o uregulowanie zaległych składek. Jeśli członek w ciągu 30 dni nie opłaci zaległych 

składek lub nie odpowie na wezwanie do zapłaty na piśmie lub za pomocą  e-maila,  Zarząd 

podejmuje uchwałę o skreśleniu członka z klubu.  

7. W uzasadnionych przypadkach członek może poprosić Zarząd klubu  w sprawie zwolnienia 

lub obniżenia składki członkowskiej oraz wpisowego na piśmie z uzasadnieniem. W imieniu 

członka uczestnika pismo składa rodzic lub opiekun. Zarząd ma 30 dni na udzielenie 

odpowiedzi. 

8. Składka członkowska oraz wpisowe dla wszystkich członków jest jednakowa. 

9. Składkę członkowską można opłacać w wybranym przez siebie trybie: 

- miesięcznym do dnia 15 każdego miesiąca, 

- jednorazowym za całe 10 miesięcy do dnia 30 września. 

10. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składki członkowskiej oraz wpisowego. 

11. Członkowie, którzy zalegają z opłatami nie mają prawa głosu do decydowania w sprawach 

klubu np. brać udziału na Walnym Zebraniu itp. 

https://wieniawaleszno.pl/


 

Ponowne przyjęcie 

§3 

1. Członek usunięty z klubu z powodu nie opłacania składek członkowskich może starać się  

o ponowne przyjęcie do klubu, po uregulowaniu zaległych składek członkowskich, 

opłaceniu wpisowego oraz wypełnieniu deklaracji członkowskiej. 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.  

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd, kierując się  

obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania. 

3. Środki finansowe pochodzące ze składek przeznaczone są na działalność statutową klubu. 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2018r. 


