
KLUB SPORTOWY STEIA Cieszyn

Cieszyn 17.0I.2022r.

STELA Ciesąrn
UL Macierzy Szkolnej 3/15
43-400Cieszyn

REGULAMIN PŁATNOŚCI

1. Miesięczna składka zawodnika na cele statutowe Klubu wynosi - 1l0 ńoĘch za osobę i
nalezy ją wpłacać do 20-go dnia danego miesiąca przelewem na konto klubowe. W
przypadku, gdy w klubie trenuje 2-ka dzieci i więcej płatność wynosi - 90 złoĘch za osobę.
Niewpłacenie składki za bieĄcy miesiąc do ostahiego dnia danego miesiąca (włączrrie)
sprawia, ze staje się ona zaległością finansową zawodnika wobec Klubu, co skutkuje
podniesieniem jej wysokości do 20 złotych.

2. Obowiązkiem uiszczenia składki zobligowani są wszyscy zawodnicy, którzy w danym
miesiącu minimum jedenraz uczestniczyli w treningu lub m.c:-:: IJ,;b:l.

3. Zawodnicy kontuzjowani, którą, ze względu na swój uraz nie mogą pojawić się w danym
miesiącu na treningach / męczach, nie muszą płacić za tęn miesiąc składki. Kontuzjowany
zawodnik ma obowiązek z$osić fakt doznania urilzu Zarądoń Klubu lub Sztabowi
Szkoleniowemu. Potwierdzając ten fakt odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub
dokumentacj ą z leczeńa.

4. Niewpłacenie do końca miesiąca składki za dany miesiąc, sprawia ze sĘe się ona
zaległością finansową zawodnika wobec Klubu.

5. Zaruąd ma prawo zawiesić zawodnika jeśli jego zaległości finansowe wobec Klubu
przeŁ,raczają okres 30 dni.

ó. Zawodnicy niezarejestrowani do gry w oficjalnych rozgrywkach ŚLZK, a uczestniczący w
heningach Klubu, są zobowiązani do płacenia składki na pierwszym treningu, na którym
pojawią się w danym miesiącu. Wyjątek stanowią zawodnicy zaproszeni na testy, ŁJórry mĄą
14 dni okresu próbnego.

7. Miesięczną składkę naleĘ przesłaó na odpowiednie subkorrto klubowe STELA Cieszyn
zgodnie z instrukcją tyfułu przelewu. Brak odpowiedniej formy może spowodować naliczanie
zaległości finansowej zawodnika wobec Klubu, które na prosĘ Klubu mażna wyjaśnić
poprzez przesłanie odpowiedniej dokumentacj i wykonanych przelewów.

8. Składka zawodnika na cele stafutowe Klubu zaczwa obowiązywać od 01 lutego 2022 roku-
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KLUB SPORTOWY STELA Cieszyn

Zalącznik nr 1

do regulaminu płatnoŚci

purruoścl sTElA Cieszyn

Kaźda grupa posiada indywidualne subkonto dla wpłat za treningi za dany miesiąc które powinny być

opłacane najpóźniej do 20-go dnia danego miesiąca.

Składka miesięczna za treningi vrrynosi:

1) Dla wszystkich grup - lto z|os.

2) W przypadku, gdy w klubie trenuje 2-ka dzieci i więcej płatność wynosi - 90 złlos.

3) Dla uczestników grupy amatorskiej składka wynosi- 60 zł/os,

W $ule przelewu należy podać:

lmię i Nazwisko zawodnika

Sktadka za treningi w miesiącu.,...... (wpisujemy dany miesiąc} .........(wpisujemy rok}

NUMERY SUBKONT DtA POSZCZEGÓLNYCH GRUP TRENINGOWYCH

. ROCZN|K 2071|12/13 i młodsi: 68 1750 0012 0OO0 OOm 3554 7827

. ROCZN|K 2OO7/O8/O9/10: 3O I75OOO12 Ofir0 tXXrO 3554 7638

. ROCZNIK 2006|05|04/O3:27 L75OOOtz 0000 0000 3554 7886

. GRUPA DZIEWCZYN wszystkie roczniki: O2t75O 0012 m00 0000 3554 7948

. GRUPA AMATORSKA:O2L75O 0012 0000 @OO35547754

. OBOZY SPORTOWE: 33 1750 0012 0000 fiD0 3554 7681

WzÓRsułu przelewu:

lmię Nazwisko: Andrzej Kowalski

Składka za treningi w miesiącu LUTY 2022 roku

TELACI
43-400 Cicszyn, ul. Szkolnej 3/l5

tel.: +,ł8 / 5l , 5l4 9l4 66ż
8-26-78-222
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