Regulamin opłat składek członkowskich
w UKS WILANOWSKIE WILK

1. Wszyscy członkowie Klubu, członkowie zwyczajni oraz członkowie uczestniczy
zobowiązani są do uiszczenia rocznej składki członkowskiej.
2. Nowi członkowie klubu zamiast rocznej składki członkowskiej wpłacają wpisowe w
wysokości rocznej składki członkowskiej.
3. W dodatku do rocznej składki członkowskiej, członkowie uiszczają składkę sekcyjną,
która uprawnia ich do udziału w zajęciach danej sekcji.
4. Wysokość składek członkowskich uchwalana jest przez Walne Zgromadzenie
Członków UKS Wilanowskie Wilki w odrębnej uchwale.
5. Wpłata wpisowego/ rocznej składki członkowskiej jest warunkiem zapisu członka
uczestnika do którejkolwiek z sekcji oraz w przypadku członka zwyczajnego do
korzystania z praw przysługujących członkom zwyczajnym zgodnie ze Statutem Klubu.
6. Wpłaty wpisowego/ rocznej składki członkowskiej dokonuje się przed przystąpieniem
do pierwszej sekcji.
7. Płatności składki sekcyjnej dokonuje się za miesiąc z góry do 7-ego dnia każdego
miesiąca.
8. Wpłaty dokonywane są na konto Klubu:
UKS WILANOWSKIE WILKI
Numer konta WBS Bank nr 49 8015 0004 0111 0260 2003 0001
W tytule należy wpisać: imię i nazwisko członka uczestnika i nazwy sekcji jakich
opłata dotyczy
9. Płatności za każdego uczestnika należy dokonać oddzielnie. Kwota zostanie
zaksięgowana do kolejnego nieopłaconego miesiąca, z opłatą wpisowego/ składki
rocznej w pierwszej kolejności.
10. Inne opisanie wpłaty składki członkowskiej, może spowodować opóźnienie w
identyfikacji płatności.
11. W przypadkach losowych, które wyjątkowo nie pozwalają na stosowanie się do
przepisów Regulaminu istnieje możliwość odstępstwa od zapisów Regulaminu na
pisemny wniosek uczestnika.
12. Zaleganie w płatności składek przez 2 miesiące skutkuje wezwaniem do zapłaty, a w
przypadku jej nieuregulowania w przeciągu 7 dni skreśleniem z listy członków.
13. Składki członkowskie są bezzwrotne i nie są zależne od ilości zajęć w okresie
rozliczeniowym.
14. Członkowie Klubu każdorazowo będą informowani o zmianach w Regulaminie.
15. W przypadku braku akceptacji zmiany zapisów w Regulaminie możliwa jest
rezygnacja z członkostwa w Klubie z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia z
jednoczesnym obowiązkiem zawiadomienia Zarządu oraz koordynatora danej sekcji.

