Załącznik nr 1 do Regulaminu
Toruńskiego Klubu Gimnastycznego „Olimpijczyk”

Szczegółowe zasady opłacania składek członkowskich TKG „Olimpijczyk”
A. Zasady ogólne.
1.Każda osoba , przystępując do TKG „Olimpijczyk”, zwanego dalej Klubem zobowiązuje się
do uiszczania składek członkowskich zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Klubu.
2.O wysokości składki decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
3.O sposobie i warunkach opłacania składek członkowskich decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
4.W przypadku nie opłacania składek członkowskich Klub zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika
z grupy treningowej.
5.Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek członkowskich
podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
6.Wszystkie prośby dotyczące odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek członkowskich muszą być
przedstawione Zarządowi na piśmie wraz z uzasadnieniem i podpisane przez członka Klubu bądź rodzica
lub prawnego opiekuna członka Klubu w przypadku , gdy ten jest niepełnoletni.
7.Opłaty członkowskie zabezpieczają częściowo funkcjonowanie Klubu ( opłata za wynajem sali sportowej,
prowadzenie szkolenia, wynagrodzenie trenerów, realizacja programu szkolenia, księgowość, sprzęt
sportowy, itp.)
B. Wysokość składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania.
1.O wysokości składki członkowskiej decyduje Zarząd Klubu.
2.Składki członkowskie powinny być opłacane przelewem do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto Klubu
TKG „Olimpijczyk” – Bank MILLENIUM NR RACHUNKU 06 1160 2202 0000 0000 5530 4761
( dotyczy tylko Zawodników), lub bezpośrednio u trenerów ( dotyczy tylko Uczestników)
3.Składki mogą być opłacane z góry za więcej niż jeden miesiąc.
4.W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać:
- imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka
- okres za jaki dokonana jest opłata – miesiąc lub miesiące
5.Składki nadpłacone ( opłacone z góry za następne miesiące) nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji
osoby z członkostwa w Klubie lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez Zarząd z listy członków Klubu.
6.Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia składki
członkowskiej.
7.Członkom Klubu nie przysługuje zniżka w składce członkowskiej w sytuacjach: kiedy z własnych przyczyn
nie uczęszcza na treningi w pełnym zakresie miesięcznym, kiedy wypadają dni wolne w dniach
treningowych wynikające z przypadających świąt państwowych, kościelnych, imprezach odbywających się
na sali organizowanych przez Gminę Miasta Toruń, oraz przerw wynikających z ferii zimowych, letnich
i świątecznych (Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc) itp.
C. Zaleganie z opłatami składek i skreślenie z listy członków Klubu.
1.Osoby, które zalegają z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 2 miesiące będą
automatycznie zawieszane w prawach członka Klubu.
2.Osoba usunięta z Klubu z powodu nie opłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie.
3.Warunkiem ponownego przyjęcia do Klubu jest uregulowanie zaległości w stosunku do Klubu.
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