Załącznik do Uchwały nr 1
Walnego Zebrana Członków
KS
"Rykoszet"
z
dnia
03.05.2015 roku

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
KS "RYKOSZET" LOK w Radomsku
Walne Zebranie Członków KS "RYKOSZET" LOK w Radomsku ustala zasady opłacania składek
członkowskich oraz innych płatności dla członków klubu KS "Rykoszet" :
1. Wysokość opłaty wpisowej wynosi:
a/ dla osób pełnoletnich: 150zł,
b/ dla osób niepełnoletnich: 50 zł
i uiszczana jest wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej do Klubu. W przypadku nieprzyjęcia
w poczet Klubu opłata zwraca jest kandydatowi.

2. Wysokość składki członkowskiej wynosi:
a/ dla członka zwyczajnego osoby pełnoletniej – składka miesięczna 20zł (roczna 240zł). Płatna
w dwóch ratach w terminie do końca I połowy roku (I rata) i do końca roku (II rata).
b/ dla członka zwyczajnego osoby niepełnoletniej – składka miesięczna 10zł (roczna 120zł).
Płatna w dwóch ratach w terminie do końca I połowy roku (I rata) i do końca roku (II rata).
c/ dla członek wspierający – zadeklarowana pomoc finansową o wartości nie mniejszej niż
500zł rocznie. Członek spełniający powyższe wymagania ma prawo do darmowego
uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Klub. W przypadku pomocy innej niż
finansowa, jej wartość jest wyceniana przez Zarząd Klubu
d/ członek honorowy jest zwolniony ze kładki członkowskiej i ma prawo do darmowego
uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Klub.
5. Zasady opłacania przez członków Klubu kosztów zakwaterowania i wyżywienia na zawodach są
ustalane przez Zarząd w formie uchwały i podawane do wiadomości członków Klubu.
6. Członkowie założyciele Klubu zwolnieni są z opłaty wpisowej pod warunkiem wpłaty składki
rocznej w terminie do dnia 01.09.2015 roku.
7. Zarząd może zwolnić członka Klubu z części składki członkowskiej w danym roku w zamian za
rzeczowe wsparcie Klubu. Zwolnienie nie może być wyższe niż 3/4 rocznej składki.
8. Ustalenia Regulaminu obowiązują od daty jego uchwalenia po raz pierwszy do daty zmiany
następującej na podstawie Uchwały Zarządu Klubu lub Walnego Zebrania Członków.

Regulamin uchwalono na Walnym Zebraniu Członków w dnia 03.05.2015 roku.

