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Uchwała nr 5/2021
z dnia 27.12.2021 roku
w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich K.S. "Gwardia" Tychy
oraz zasad ich opłacania.
Na podstawie § 22 Statutu K.S. "Gwardia" Tychy z dn. 19.01.2017 r. z późn.zm.
uchwala się, co następuje:
§1
1. Od dnia 1.01.2022 r. miesięczne składki członkowskie ustala się w wysokości:
a) 150 (sto pięćdziesiąt) złotych miesięcznie od osoby, która wypełniła umowę członkowską
z zastrzeżeniem ust. 2-3. Składki członkowskie płatne są za każdy miesiąc obowiązywania
umowy, w tym w okresie 01.07-31.08, w którym zajęcia sportowe są zawieszone;
b) 150 (sto pięćdziesiąt) złotych miesięcznie od osoby, która wypełniła umowę uczestnictwa
z zastrzeżeniem ust. 2-3. Składki członkowskie płatne są za każdy miesiąc obowiązywania
umowy, w których prowadzone są zajęcia sportowe;
c) 70 (siedemdziesiąt) złotych miesięcznie od osoby, która ukończyła 60 r.ż. oraz wypełniła
umowę uczestnictwa z zastrzeżeniem ust. 2-3. Składki członkowskie płatne są za każdy
miesiąc obowiązywania umowy, w którym prowadzone są zajęcia sportowe.
2.

Członkowie

najbliższej

rodziny

osoby,

będącej

członkiem

Klubu,

mają

prawo

do korzystania ze zniżki składki członkowskiej w zależności od liczby osób:
a) drugi członek rodziny – składka członkowska w wysokości 100 (sto) złotych,
z zastrzeżeniem ust. 1 pkt c;
b) trzeci członek rodziny – składka członkowska w wysokości 50 (pięćdziesiąt) złotych;
c) czwarty członek rodziny – zwolniony z opłaty.
3. Członków Klubu biorących udział w zajęciach więcej niż jednej grupy, obowiązuje składka
podstawowa z zastrzeżeniem ust. 2 oraz dopłata w wysokości 50 (pięćdziesiąt) złotych od każdej
kolejnej grupy.
§2
1. W okresie określonym w nadrzędnych aktach prawnych, wydanych przez właściwego Ministra,
Klub może zawieszać zajęcia sportowe w formie stacjonarnej i/lub prowadzić zajęcia sportowe
w formie zdalnej. W takim przypadku:



osoby, o których mowa w par 1 ust. 1 pkt a-b, mają prawo do uiszczania
tzw. specjalnej składki członkowskiej w wysokości o 50 (pięćdziesiąt) złotych niższej
od obowiązujących je składek członkowskich;



w przypadku prowadzenia zajęć sportowych w formie zdalnej osoby, o których mowa
w par 1 ust. 1 pkt c są mają prawo do uiszczania tzw. specjalnej składki członkowskiej
w kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych;



w przypadku zawieszenia zajęć, osoby, o których mowa w par 1 ust. 1 pkt c są zwolnione
z opłaty składki członkowskiej.

2. Za czas obowiązywania specjalnej składki członkowskiej uznaje się miesiąc, w którym
obowiązywało zawieszenie zajęć stacjonarnych powyżej 14 dni kalendarzowych.
3. Zawieszenie zajęć stacjonarnych, prowadzenie zajęć w formie zdalnej, następuje w drodze decyzji
Zarządu Klubu.
4. Członkowie Klubu mogą dobrowolnie opłacać składkę w wysokości wyższej od kwot ustalonych
niniejszą uchwałą oraz wnosić jednorazowo więcej niż jedną składkę członkowską.
§3
1. W przypadku przewlekłej choroby (kontuzji itp.) uniemożliwiającej Członkowi Klubu uczestnictwo
w zajęciach sportowych istnieje możliwość uiszczania miesięcznej składki członkowskiej w obniżonej
wysokości wynoszącej 100 (sto) złotych. W wyjątkowych sytuacjach wysokość składki może zostać
pomniejszona do kwoty 50 (pięćdziesiąt) złotych. Decyzję o zmniejszeniu wysokości składki
podejmuje Zarząd Klubu na pisemny wniosek członka/opiekuna prawnego.
2. W przypadku wznowienia członkostwa, zakończonego wypowiedzeniem umowy ze strony
Członka, Klub może nałożyć jednorazową opłatę reaktywacyjną. O wysokości opłaty reaktywacyjnej
decyduje Zarząd Klubu.
3. Uiszczenie składki członkowskiej stanowi akceptację postanowień statutu, regulaminu Klubu,
a także umowy członkowskiej lub umowy uczestnictwa zależnie od rodzaju zajęć.
§ 4.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 6.
Traci moc uchwała nr 5/21 z dn. 15.06.2021 roku
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Protokolant/ka

Przewodniczący/-a zebrania

