Regulamin opłacania składek członkowskich
(przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 31 sierpnia 2021r.)
Część 1. Postanowienia ogólne.
1. Każda osoba, przystępując do Klubu Sportowego Bumeikan, zwanego dalej Klubem, zobowiązuje
się do uiszczania miesięcznych składek członkowskich, składki wpisowej oraz/lub składek
podtrzymujących członkostwo w wysokości określonej w drodze uchwały przez Walne Zebranie
Członków Klubu oraz zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu Sportowego
Bumeikan.
2. Regulamin stanowi załącznik do Karty Zgłoszeniowej na członka zwyczajnego Klubu, jest także
dostępny na stronie internetowej www.bumeikan.pl.
3. O sposobie i warunkach opłacania miesięcznych składek członkowskich, składek podtrzymujących
członkostwo oraz składek wpisowych decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
4. Opłacona miesięczna składka członkowska uprawnia do uczestnictwa w treningach w grupach
adekwatnie do wieku i poziomu zaawansowania członka oraz korzystania z zasobów Klubu na
zasadach określonych odrębnymi przepisami.
5. Dokumentację związaną z opłacaniem wszystkich składek członkowskich prowadzi Biuro
Rachunkowe obsługujące Klub oraz Zarząd Klubu lub wyznaczona przez Zarząd osoba.
6. Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego opłacania składek członkowskich
podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
7. 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.
8. O skreśleniu osoby z listy członków Klubu decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
Część 2. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania.
1. O wysokości miesięcznej składki członkowskiej decyduje Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Miesięczne składki członkowskie powinny być opłacane przelewem do 3-go dnia każdego miesiąca
na konto Klubu:
Klub Sportowy Bumeikan
ul. B. Prusa 38c/24, 40-619 Katowice
BNP PARIBAS S.A., Nr konta: 93 2030 0045 1110 0000 0341 7390
3. Miesięczne składki członkowskie powinny być opłacane przez wszystkie miesiące, w których
członek brał udział przynajmniej w jednym treningu.
4. Składki miesięczne mogą być opłacane z góry za więcej niż jeden miesiąc.
5. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:
a. „składka członkowska”;
b. imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka (nie dotyczy członków, którzy dokonują
przelewu ze swojego rachunku bankowego);
c. okres za jaki dokonana jest opłata - miesiąc lub miesiące (nie dotyczy członków, którzy mają
uruchomione w banku stałe zlecenie opłacania składek).
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.
Część 3. Wysokość składki wpisowej.
1. O wysokości składki podtrzymującej decyduje Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Składka wpisowa do Klubu powinna być opłacona wraz z pierwszą miesięczną składką
członkowską.
Część 4. Wysokość składki podtrzymującej członkostwo oraz tryb jej opłacania
1. O wysokości składki podtrzymującej decyduje Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Składka podtrzymującą członkostwo przysługuje osobom, które w danym miesiącu kalendarzowym
nie uczestniczą w treningach i nie korzystają z zasobów Klubu.
3. Opłacanie składki podtrzymującej gwarantuje statutowe prawa i obowiązki członka Klubu.
4. Składka podtrzymująca powinna być opłacana przelewem na konto Klubu najpóźniej do 3-go dnia
następnego miesiąca wraz z kolejną miesięczną składką członkowską
5. Składka podtrzymująca może być opłacana z góry za więcej niż jeden miesiąc.
6. Składka podtrzymująca może być opłacana z góry za więcej niż jeden miesiąc jednak w przypadku
wcześniejszego powrotu na treningi należy dokonać dopłaty do pełnej wysokości składki
miesięcznej za miesiąc, którego składka dotyczy.
7. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:

„składka podtrzymująca członkostwo”
imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka (nie dotyczy członków, którzy dokonują
przelewu ze swojego rachunku bankowego);
c. okres za jaki dokonana jest opłata - miesiąc lub miesiące.
8. W przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez
Zarząd z listy członków Klubu składki podtrzymujące nadpłacone (opłacane z góry za następne
miesiące) nie podlegają zwrotowi.
a.
b.

Część 5. Zaleganie z opłatami składek oraz skreślenie z listy członków Klubu.
1. W przypadku nie opłacenia składki w terminie oznaczonym w części 2 pkt. 2 niniejszego
Regulaminu członek Klubu nie ma prawa do uczestniczenia w zajęciach i treningach
organizowanych przez Klub oraz korzystania z jego zasobów chyba, że zostanie to wcześniej
ustalone z Zarządem Klubu.
2. W przypadku zalegania z opłacaniem miesięcznej składki członkowskiej, składki podtrzymującej
członkostwo, Zarząd Klubu lub wyznaczona przez Zarząd osoba, może wysłać drogą elektroniczną
do członka Klubu bądź rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego członka Klubu, ponaglenie
o uregulowanie zaległości.
3. Osoby, które zalegają z opłacaniem miesięcznej składki członkowskiej lub składki podtrzymującej
przez okres dłuższy niż 3 miesiące a Zarząd nie zostanie wcześniej o takiej sytuacji uprzedzony,
zostaną skreślane z listy członków Klubu uchwałą Zarządu. Nie zwalnia to byłego członka z
obowiązku uregulowania zaległych składek.
4. Zarząd bądź instruktor powinien zostać poinformowany o rezygnacji z członkostwa w Klubie z
miesięcznym wyprzedzeniem (nie dotyczy rezygnacji z powodu odniesionej kontuzji).
Część 6. 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.
3. Osoba starająca się o ponowne przyjęcie w poczet członków Klubu zobowiązana jest do wniesienia
składki wpisowej w trybie określonym w części 3 pkt. 2 niniejszego regulaminu.
Część 7. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin opłacania składek członkowskich obowiązuje od 1 września 2021 roku.

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej w Klubie Sportowym Bumeikan
(przyjęta Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 1/2021 z dnia 31.08.2021r.)
Walne Zebranie Członków uchwaliło wysokość miesięcznej składki członkowskiej w wysokości 95,00zł.
Wysokość składki wpisowej w Klubie Sportowym Bumeikan
(przyjęta Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 5/2020 z dnia 27.08.2020r.)
Walne Zebranie Członków uchwaliło wysokość składki wpisowej w kwocie 50,00zł.
Wysokość składki podtrzymującej członkostwo w Klubie Sportowym Bumeikan
(przyjęta Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 6/2020 z dnia 27.08.2020r.)
Walne Zebranie Członków uchwaliło wysokość miesięcznej składki podtrzymującej członkostwo w kwocie
30,00zł.

