
UMOWA – ZOBOWIĄZANIE OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

 
Zawarta w dniu ……………….... pomiędzy Uczniowskim Klubem Sportowym “ALFA” Wilkowice z siedzibą w Wilkowicach, 
ul. Kościelna 10, zarejestrowanym pod nr 82 w rejestrze Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym             
w Bielsku-Białej reprezentowanym przez Prezesa Klubu Janusza Kruka 

a Panem/Panią …………………………………………………………..................................... będącym opiekunem prawnym 

Zawodnika/Zawodniczki.…………………………………………………………......................................................................... 

Pkt 1  
Przedmiotem umowy jest usystematyzowanie i zobowiązanie do terminowego opłacania miesięcznych składek zawod-
niczych (do 10-go każdego miesiąca z góry) oraz opłaty wpisowej i jednorazowej składki rocznej. Składki pobierane są 
zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Klubu. 

Pkt 2  
Wysokość składki członkowskiej dla wszystkich członków wynosi 100 zł miesięcznie. Składka wpłacana jest przez cały 
okres roku szkolnego (wrzesień-czerwiec). W przypadku rezygnacji zawodnika z członkostwa w klubie obowiązuje 
miesięczny termin wypowiedzenia umowy. Stawka i okres płatniczy może ulec zmianie na podstawie Uchwały Walnego 
Zebrania Klubu.  

Pkt 3  
Nieobecność na zajęciach, bez względu na przyczynę, nie powoduje obniżenia wysokości składki członkowskiej.  

Pkt 4  
Na wniosek członka klubu, w uzasadnionych przypadkach wysokość składki może zostać obniżona indywidualną decyzją 
Zarządu Klubu.

Pkt 5  
W przypadku, gdy w Klubie trenuje rodzeństwo, składka członkowska wynosi 100% na pierwsze dziecko, 75% na drugie 
i 50% na każde kolejne.

Pkt 6  
Jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 100 zł płatna jest w terminie 7 dni od rozpoczęcia uczęszczania na treningi, 
przelewem na konto Klubu.

Pkt 7  
Raz w roku, do końca lutego każdego roku, uiszczana jest składka w wysokości 100 zł (płatna przelewem na konto klubu) 
którą Klub przeznaczy na konserwację lub zakup sprzętu. Za rodzeństwo obowiązuje jedna składka.

Pkt 8  
Składki należy wpłacać na konto Klubu: Santander nr konta: 25 1090 2590 0000 0001 3591 1097 z dopiskiem w kolejnoś-
ci: imię i nazwisko zawodnika - składka - za jaki miesiąc i rok jest składka: np.: Maria Kowalska - składka - luty 2020 lub: 
Maria Kowalska - wpisowe 2020.

Pkt 9  
Nieusprawiedliwione nieopłacenie składki członkowskiej w terminie skutkować będzie poinformowaniem Zarządu Klubu      
i podjęciem przez Zarząd odpowiedniej decyzji (wykluczeniem z udziału w treningach, wykluczeniem z udziału w zawo-
dach, pozbawieniem praw członkowskich, skierowaniem do windykacji). Zarząd zastrzega sobie prawo do informowania 
rodzica o konieczności uregulowania wpłat składek telefonicznie bądź mailowo.   

Pkt 10  
Deklaracja Członka  Klubu  i Umowa – Zobowiązanie Opłacania Składek Członkowskich stanowią integralną część. 
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, dla każdej ze stron.  
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