
Regulamin opłat członkowskich
1. Składki członkowskie opłaca się w zależności od stopnia zaawansowania.

a) obecność  choćby  na  jednym  treningu  w  miesiącu  oznacza  opłatę  pełnej  składki
członkowskiej.

2. Składki należy opłacać do 15-go dnia każdego miesiąca.

a) Opłata  składki  członkowskiej  po  15  dniu  nowego  miesiąca  pociąga  za  sobą  uiszczenie
opłaty karnej za zwłokę - jeśli decyzję o jej stosowaniu podejmą władze Stowarzyszenia.

b) Opłata karna wynosi 10 % składki miesięcznej - z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek -
lub może być stałą kwotą dla wszystkich - nie większą niż 10 zł.

3. Podtrzymująca składka członkowska - Składka ta jest stosowana w przypadku nieobecności
członka stowarzyszenia na treningach wynikającej z przyczyn losowych, takich jak np. choroba,
wyjazd służbowy, wakacje szkolne itp. - przy nieobecności minimum 1 pełny miesiąc / patrz
punkt 1a.

a) składka podtrzymująca wynosi 30% podstawowej składki członkowskiej - w zaokrągleniu
do pełnych dziesiątek.

b) składkę podtrzymującą członek stowarzyszenia opłaca do czasu powrotu na treningi lub
rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu.

4. Zniżki rodzinne: 2-ga i kolejna osoba z rodziny opłaca składkę członkowską w wysokości 50%
składki podstawowej.

a) Zniżki te dotyczą członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, tzn.
rodziców, opiekunów prawnych i dzieci oraz osoby będące w związku małżeńskim.

b) zniżka dotyczy równej lub niższej w kolejności składki.

5. Wszelkie  zniżki  mogą  być  zastosowane  wyłącznie  w  przypadku  terminowego  opłacania
składek.

6. Członek Stowarzyszenia może uczestniczyć w zajęciach innych grup w swej dyscyplinie na
swym i niższym poziomie zaawansowania - w ramach opłaconej już składki członkowskiej.

7. W przypadku uczestnictwa w zajęciach innych dyscyplin propagowanych przez Stowarzyszenie
- członek uiszcza opłatę w wysokości 50% składki podstawowej tej dyscypliny.

8. Osoba  fizyczna  wstępująca  do  stowarzyszenia  w drugiej  połowie  miesiąca  uiszcza  składkę
członkowską za dany miesiąc w wysokości 50% składki podstawowej.

9. Składki  członkowskie  nie  podlegają  zwrotowi -  za  wyjątkiem opłaconej  składki  za  kolejny
miesiąc i rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu - przed jego rozpoczęciem.



10. Rezygnacja z członkostwa w stowarzyszeniu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej lub
pocztą  elektroniczną  -  z  ważnością  na  koniec  miesiąca  w  którym złożono  wypowiedzenie
członkostwa i winna być potwierdzona przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenia.

a) wszelkie  zobowiązania  prawne  osoby  fizycznej  wobec  stowarzyszenia  ustają  z  końcem
opłaconego miesiąca w którym złożono rezygnację - o ile nie posiada ona innych, zaległych
i nie uregulowanych zobowiązań.

Regulamin obowiązuje od 1 września 2017 roku.


