REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
KLUBU STRZELECKIEGO „DZIESIĄTKA” LOK W ŁODZI

§1
1. Niniejszy Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek
§2
1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka Klubu.
2. O wysokości składki decyduje Walne Zebranie Członków Klubu podjęte w drodze uchwały.
3. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Zarząd Klubu.
4. Pieniądze pochodzące ze składek są przeznaczone na cele statutowe Klubu oraz opłatę kosztów
administracyjnych.
§3
Składki członkowskie mogą być uiszczane tylko gotówką.
§4
1.Wpisowe do Klubu wynosi :
1.1 Sekcja Ogólna 350 zł w tej kwocie zawarta jest opłata składki za bieżące półrocze
1.2 Sekcja Młodzieżowa 80zł w tej kwocie zawarta jest opłata składki za bieżący semestr szkolny
2. Wysokość składki rocznej to :
2.1 Sekcja Ogólna 240zł
2.2 Sekcja Młodzieżowa 100 zł
3. Rok składkowy – okres w którym powstaje obowiązek opłacenia dwóch rat składki.
§5
1.Dotyczy sekcji ogólnej; składki członkowskie można uiszczać w dwóch trybach:
1.1 Półrocznym
1.2 Rocznym
2. Składki uiszczane w trybie półrocznym muszą zostać opłacone najpóźniej do końca pierwszego kwartału
za pierwsze półrocze i analogicznie za drugie półrocze do końca trzeciego kwartału.
W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty (raty), wysokość (raty) składki ulega powiększeniu o karę w
wysokości 50% zaległości.
3. Składki uiszczane w trybie rocznym muszą zostać wpłacone do końca pierwszego kwartału roku
składkowego.
4. Członkowie ubiegający się o zaświadczenia o przynależności do klubu (m.in.: dla WPA, do Patentu
Strzeleckiego, Licencji Zawodniczej, transfer do innego klubu itp.) zobowiązani są do opłacenia pełnej
składki za bieżący rok kalendarzowy bez względu na powyższe terminy.
5. Dotyczy sekcji młodzieżowej; składki członkowskie można uiszczać w dwóch trybach:

5.1 Półrocznym
5.2 Rocznym
6. Składki uiszczane w trybie półrocznym muszą zostać opłacone najpóźniej do końca października za
pierwsze półrocze roku szkolnego i za drugie półrocze roku szkolnego do końca marca.
W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty (raty), wysokość (raty) składki ulega powiększeniu o karę w
wysokości 50% zaległości.
7. Składki uiszczane w trybie rocznym muszą zostać wpłacone do końca października.
8. Dotrzymanie terminów wpłat zobowiązań z tytułu składek członkowskich jest obowiązkiem członka.
9.Władze klubu nie są zobligowanie do upominania członków o terminach opłacenia składek.
§6
1. W wyjątkowych sytuacjach członek Klubu może wystąpić do Zarządu z umotywowanym wnioskiem w
formie pisma złożonego na książkę pism o rozłożenie składki na większa ilość rat, zmianę terminu
uiszczenia lub umorzenie (raty) składki.
2. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach wniosek członka Klubu został
uwzględniony.
3. Wszelkie należności w stosunku do klubu nie objęte decyzją Zarządu zgodnie z §6.2 członek jest
zobowiązany regulować w terminie.
4. Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczenia składki, jednak nie dłużej niż sześć
miesięcy.
§7
1. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek przez okres przekraczający 12 miesięcy stanowi
podstawę wykluczenia z Klubu członka przez Zarząd i uważne jest za dobrowolną rezygnację z
członkostwa.
2. Warunki pozbawienia członkostwa, odwołania od decyzji w powyższej sprawie itp. określa regulamin
Klubu.
3. Członkowi Klubu usuniętemu z powodu zalegania z opłatami składek, może zostać przywrócony status
członka po spełnieniu następujących warunków:
a. opłacenie składek za poprzedni rok składkowy;
b. wniesienie 50% opłaty wpisowej
c. uregulowanie składki za cały bieżący rok kalendarzowy.
§8
W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie bądź usunięcia dyscyplinarnego wcześniej wpłacone
składki nie są zwracane.
§9
W przypadku zmiany barw klubowych (transfer do innego klubu) obowiązuje §5.4

§10
1.W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd, kierując się
obowiązującymi przepisami prawa, regulaminem Klubu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków
Klubu.

2.Zmiany treści niniejszego regulaminu, wraz z wysokością stawek składek członkowskich, może dokonać
Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej dziesięciu członków Klubu .
3. Zmiany w niniejszym regulaminie, wyłączając wysokość składek członkowskich mogą być wprowadzone w trybie
Uchwały Zarządu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zaakceptowania niniejszego Regulaminu przez walne zgromadzenie.
5. Regulamin zostaje podany do wiadomości wszystkim członkom Klubu w sposób przyjęty w tym Klubie.

