REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ORAZ OBOWIAZKI KLUBU WYNIKAJĄCE
Z POBIERANIA SKŁADEK NA RZECZ MIEJSKIEGO KLUBU SZACHOWEGO W RYBNIKU
CZĘŚĆ I
§1

1. Każda osoba, przystępująca do Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku, zwanego dalej MKSz Rybnik,
jako członek zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich zgodnie z regulaminem przyjętym
przez Zarząd MKSz Rybnik.
2. Opłacanie składek członkowskich jest statutowym obowiązkiem każdego członka klubu.
3. Opłacanie składek członkowskich jest potwierdzeniem przynależności do klubu.
§2
1. Składki członkowskie i darowizny mogą być dokonywane na rachunek bankowy MKSz Rybnik lub w
siedzibie klubu w wyznaczonych terminach.
2. Uprawnionymi do odbioru składek członkowskich są członkowie Zarządu i trenerzy MKSz Rybnik.
3. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:
a) rodzaj uiszczanej składki w zależności czego ona dotyczy np. „składka członkowska",
„darowizna”.
b) imię i nazwisko osoby, w imieniu której opłacana jest składka
c) okres którego dotyczy wpłata;
4. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w § 2 pkt.3, umożliwiających
identyfikację członka, którego składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę
traktuje się jako nieopłaconą.
5. Składki nadpłacone (opłacane z góry za następne miesiące) nie podlegają zwrotowi w przypadku
rezygnacji osoby z członkostwa w MKSz Rybnik lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez Zarząd
z listy członków Klubu.
§3
1. Rozróżnia się następujące rodzaje składek członkowskich:
a) składka miesięczna z tytułu przynależności do MKSz Rybnik
b) darowizna
2. Wysokość powyższych składek ustala Zarząd MKSz Rybnik do 15 grudnia każdego roku.
3. Składki uiszcza się do dnia 15-go każdego miesiąca z góry.
4. Wysokość składek wynosi:
a) dla juniorów (do 18 roku życia – decyduje rok urodzenia) wysokość składki wynosi 15 zł
miesięcznie - przy wpłacie jednorazowej za cały rok rabat w wysokości 10%.
b) kolejny członek rodziny ( junior) 10 zł miesięcznie - przy wpłacie jednorazowej za cały rok rabat
w wysokości 10%
c) zarząd klubu, seniorzy, emeryci i renciści - składka roczna w wysokości 50 zł. płatna
jednorazowo do 15 lutego każdego roku kalendarzowego;
d) osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłat po okazaniu zaświadczenia o stopniu
niepełnosprawności wydanego przez stosowny organ.

5. Juniorzy opłacają składki członkowskie przez 10 miesięcy w roku (z wyłączeniem okresu wakacyjnego tj.
miesiąca lipca i sierpnia).
6. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek członka (pełnoletniego), rodzica/opiekuna Zarząd
Klubu może podjąć decyzję w sprawie obniżenia lub całkowitego odstąpienia od przekazywania
miesięcznej składki na rzecz klubu po spełnieniu następującego warunku: złożenia pisemnego wniosku
z uzasadnieniem do Zarządu Klubu.
§4
1. Zaleganie we wpłatach ze składkami członkowskimi za 2 miesiące bez podania przyczyny skutkuje

kolejno:
a) upomnieniem,
b) wystawieniem wezwania do zapłaty,
c) w przypadku braku wpłaty składki instruktor /trener ma prawo nie przyjąć na zajęcia – dotyczy
juniorów
d) w dalszej kolejności - wnioskiem o skreślenie z listy zawodników klubu, oraz dochodzeniem roszczeń na
drodze sądowej.
§5
1. Osoba usunięta z MKSz Rybnik z powodu nie opłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie.
Warunkiem ponownego przyjęcia do MKSz Rybnik jest uiszczenie ponownie składki miesięcznej
i 100% zaległych składek członkowskich.
§6
1. Regulamin stanowi załącznik do deklaracji o przyjęcie w poczet zawodników MKSz Rybnik, który
dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie MKSz Rybnik i podany do wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.
2. Dokumentację związaną z opłacaniem składek zawodniczych prowadzi Zarząd lub wyznaczona przez
niego osoba.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd, kierując się
obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania.
CZĘŚĆ II
1. Obowiązkiem klubu jest:
a) zapewnienie zajęć treningowych.
b) stworzenie grup odpowiednich rocznikowo i posiadanych umiejętności przez zawodnika.
c) stały kontakt przedstawiciela zarządu/trenera z rodzicami/opiekunami juniora klubu.

UWAGI KOŃCOWE:
Środki finansowe pochodzące ze składek przeznaczone są na działalność statutową:
Regulamin w chodzi w życie z dniem 01.02.2015r.

