
Opłaty w klubie MMKS Wieniawa Leszno 

 
1. Jakie opłaty? 

 Wpisowe dla nowo zapisującego się członka wynosi 20zł (płatne jednorazowo). 

 Licencja dla nowo zapisującego się członka wynosi 30zł (płatne jednorazowo-wypełnić wniosek). 

 Składka członkowska dla wszystkich członków wynosi 10zł za miesiąc (bez szkoleń z trenerami). 

 Dodatkowa opłata dla uczestnika zajęć w grupie szkoleniowej wynosi 10zł za miesiąc. 

Sumując: 
 Jestem członkiem i nie biorę udziału w szkoleniach płacę 10 zł za miesiąc. 

 Jestem członkiem i biorę udział w szkoleniu płacę 20 zł za miesiąc. 

2. Za jakie miesiące jest składka członkowska? 

Składki członkowskie pobierane są od września do czerwca (za 10 miesięcy). 

3. Do kiedy wpłaty? 

 

 Składka członkowska płatna jest do 15 dnia danego miesiąca. 

 Składka członkowska + szkoleniowa płatna jest do 15 dnia danego miesiąca. 

 Składka członkowska za całe 10 miesięcy (jednorazowo) płatna jest do dnia 30 września. 
 

4. Jak dokonywać wpłat i na co zwrócić uwagę? 

Wszystkie wpłaty dokonujemy przelewem na rachunek bankowy: 

BNP PARIBAS  

16 1600 1462 1828 6051 0000 0001 

Nie wpisanie danych zgodnie z wybranym przykładem może utrudnić przypisanie opłaty dla danej 

osoby.  

 

Przykłady tytułów przelewu: 

 

Uwaga! w miejsce „imię i nazwisko” wpisujemy dane osoby, która jest członkiem klubu. 

Uwaga! w miejsce „miesiąc” wpisujemy nazwę miesiąca za, który jest opłata np. luty. 

 

(imię i nazwisko) wpisowe ( 20zł ). 

(imię i nazwisko) opłata za licencję ( 30zł ). 

(imię i nazwisko) składka członkowska  za miesiąc ( 10zł ). 

(imię i nazwisko) składka członkowska  jednorazowa ( 100zł ). 

(imię i nazwisko) składka członkowska + szkoleniowa za miesiąc ( 20zł ). 

(imię i nazwisko) zaległe składki członkowskie  ( ?zł ). 

 

5. Co zrobić w przypadku zalegania składek? 

 

Trzeba skontaktować się ze skarbnikiem w celu uzyskania informacji o powstałej zaległości oraz  

dokonać wpłaty na podany nr konta w terminie 14 dni. 

 

6. Jak wspomóc klub? 

 

Można przekazać darowiznę w dowolnej kwocie na podany nr konta. 

 

Tytuł przelewu (imię i nazwisko) darowizna na cele statutowe ( kwota dowolna ). 

 

7.  Pytania? 

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie wieniawaleszno.pl lub w siedzibie klubu. 

https://wieniawaleszno.pl/wp-content/uploads/2019/04/wniosek_licencyjny.pdf
https://wieniawaleszno.pl/

