
Regulamin opłacania składek członkowskich w Klubie Sportowym  

GAESHI JUDO Kraków 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Członkowie zwyczajni Klubu zgodnie z §10 Statutu Klubu zobowiązani są do 

regulowania comiesięcznych składek członkowskich na zasadach ustalonych przez 

Zarząd Klubu. 
2. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Deklaracji Członka Zwyczajnego Klubu, 

który jest dostępny na stronie internetowej klubu. 

3. Opłacona miesięczna składka członkowska uprawnia do uczestnictwa w treningach w 
grupach adekwatnie do wieku i poziomu zaawansowania członka. 

4. O skreśleniu osoby z listy członków Klubu decyduje Zarząd Klubu . 
 

§2  
Wysokość miesięcznej składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania 

 

1. O wysokości miesięcznej składki członkowskiej decyduje Zarząd Klubu w drodze 
uchwały. 

2. Miesięczne składki członkowskie powinny być opłacane z góry do 10-go dnia każdego 

miesiąca przelewem na konto KS GAESHI lub gotówką bezpośrednio u trenera 
prowadzącego zajęcia. 

3. Miesięczne składki członkowskie powinny być opłacane przez wszystkie miesiące w 
roku z wyjątkiem lipca i sierpnia. 

4. Składki miesięczne mogą być opłacane z góry za więcej niż jeden miesiąc. 

5. W przypadku przelewu w tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące 
informacje: 

 
Składka członkowska Imię Nazwisko, szkoła oraz miesiąc i rok 

 

6. Składki nadpłacone (opłacane z góry za następne miesiące) nie podlegają zwrotowi w 
przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie, nieobecności na treningach lub 
dyscyplinarnego skreślenia osoby z listy członków Klubu. 

7. Opłaty są zróżnicowane w zależności od liczby zajęć w tygodniu, w których członek 
klubu zadeklaruję się uczestniczyć. 

Wysokość składek członkowskich dla dzieci, młodzików i dorosłych uczestniczących w 
zajęciach w KS GAESHI kształtuje się następująco: 
 

 Opłata licencyjna PZ Judo dla zawodników, płatna raz na rok na konto KS GAESHI wg 
stawek PZ Judo 

 Trening Judo raz w tygodniu 80 zł / miesiąc 
 Trening Judo 2 razy w tygodniu i częściej 130 zł / miesiąc 

 

8. Opłata składki członkowskiej nie podlega zwrotowi niezależne od faktycznych 
obecności dziecka na treningach. 

 

 
 

 



§3 

Ulgi w płaceniu składek 
 

1. Dla trenującego rodzeństwa przewidziano ulgi w płaceniu miesięcznych składek 
członkowskich, przy czym za pierwsze dziecko rodzice lub opiekunowie wnoszą składkę w 
wysokości podstawowej, natomiast za drugie i każde kolejne dziecko składkę 

pomniejszoną o 10 złotych. 
2. W przypadku opłacenia składki członkowskiej za 1 rok z góry przysługuje jednorazowa 

zniżka w wysokości 10% od sumy 10 składek miesięcznych przewidzianych w niniejszym 

regulaminie, o przewidzianą ulgę należy pomniejszyć kwotę dokonując wpłaty rocznej 

oraz w tytule przelewu zgodnie z punktem 5 §2 należy podać okres za jaki dokonywana 

jest wpłata 

 

§4 
Zaleganie z opłatami składek oraz skreślenie z listy członków Klubu 

 

1. W przypadku nie opłacenia składki w terminie oznaczonym niniejszego Regulaminu 
członek Klubu nie ma prawa do uczestniczenia w zajęciach i treningach organizowanych 

przez Klub chyba, że zostanie to wcześniej ustalone z Zarządem Klubu. 
2. W przypadku zalegania z opłacaniem miesięcznej składki członkowskiej Zarząd Klubu lub 

wyznaczona przez Zarząd osoba, może wysłać drogą elektroniczną do pełnoletniego 

członka Klubu bądź rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego członka Klubu, 
ponaglenie o uregulowanie zaległości. 

3. Osoby, które zalegają z opłacaniem miesięcznej składki członkowskiej przez okres dłuższy 
niż 2 miesiące, a Zarząd nie zostanie wcześniej o takiej sytuacji uprzedzony, zostaną 
skreślane z listy członków Klubu uchwałą Zarządu. Nie zwalnia to jednak byłego Członka 

Klubu z obowiązku uregulowania zaległych składek. 
4. Zarząd Klubu bądź trener powinni zostać poinformowani o rezygnacji z członkostwa w 

Klubie z miesięcznym wyprzedzeniem (nie dotyczy rezygnacji z powodu odniesionej 

kontuzji). 
 

§5 
Ponowne przyjęcie do Klubu 

 
1. Osoba usunięta z Klubu z powodu nieopłacania składek może starać się o ponowne 

przyjęcie. 

2. Warunkiem ponownego przyjęcia do Klubu jest uiszczenie zaległych składek 

członkowskich oraz ponowne złożenie Deklaracji Członkowskiej. 

 

§6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin opłacania składek członkowskich obowiązuje od 1 lutego 2020 roku. 


