
 
 
 
 
 
REGULAMIN OPŁAT WNOSZONYCH PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
ZAWODNIKÓW ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH KLUBU STS SOKÓŁ SMOLEC 
 
 

 

ZASADY OGÓLNE 1. 

 
W celu zapewnienia szkolenia i zaplecza sportowego na jak najwyższym poziomie Zarząd Klubu ustala 

opłatę za przynależność  zawodnika do Klubu i uczestnictwo w jego działalności w następującej 

wysokości: 

 
1.1. 120 zł/miesiąc  (3 treningi) – składka podstawowa płatna w okresie od września do czerwca.  

W miesiącu gdzie występują ferie zimowe składka wynosi 60zł 
1.2.  100 zł/miesiąc  (2 treningi) – składka podstawowa płatna w okresie od września do czerwca.  

W miesiącu gdzie występują ferie zimowe składka wynosi 50zł 
1.3.  75zł/miesiąc  (1 treningi) – składka podstawowa płatna w okresie od września do czerwca.  

W miesiącu gdzie występują ferie zimowe składka wynosi 40zł 
1.4. 50% zniżki za drugie dziecko z jednej rodziny szkolące się w Klubie, każde następne jest 

zwolnione z opłaty. 

 
1.3. 50/ miesiąc – składka w przypadku uczęszczania na trening 1 x w tygodniu. Po 
wcześniejszym ustaleniu 

 
1.4. 20 zł/miesiąc – opłata za miesiąc w czasie którego zawodnik nie uczestniczył w zajęciach przez 

okres dłuższy niż 30 dni z powodu kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim 

lub innej przyczyny zgłoszonej w ciągu 7 dni od dnia jej zaistnienia do trenera prowadzącego. 
 
1.5. Płatności dokonujemy na konto:  

36 1020 5226 0000 6102 0434 9346 (PKO BP) 

 
1.6. Na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego zawodnika Zarząd Klubu, ze względu na trudną 

sytuację finansową bądź też w innych uzasadnionych przypadkach, może obniży lub znieść składkę 

podstawową za dany miesiąc lub okres. Każdy z wniosków rozpatrywany będzie indywidualnie, przy 

zachowaniu autonomii Zarządu Klubu w podejmowaniu decyzji w stosunku do rozpatrywanej sprawy. 

 
1.7. Nieobecności na zajęciach w danym miesiącu, z zastrzeżeniem pkt. 1.3., nie zwalnia z 
obowiązku wniesienia składki podstawowej. 
 
1.8. Składki pobierane są aż do przejścia zawodnika w wiek Juniora Młodszego.  

 
1.9. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do regulowania wszelkich należności we wskazanych 
terminach. 

 
2.0. Każda wpłata, której wysokość przekracza należność określoną przez Zarząd Klubu będzie 

zwracana na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Brak dyspozycji zwrotu powoduje 

zaliczanie nadpłaty na poczet kolejnych składek podstawowych. 

 



 


