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REGULAMIN OPŁAT CZŁONKOWSKICH 

 

Zgodnie z regulaminem „KOBIECEGO KLUBU PIŁKARSKIEGO UNIA 

LUBLIN” jednym z obowiązków członków jest płacenie  składek 

członkowskich na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie 

Członków Klubu. Od 1 września 2021 roku wysokość składki wynosi 120 zł 

miesięcznie. Wysokość składki członkowskiej w grupie skrzatów (1 zajęcia 

tygodniowo) wynosi 70 zł. 

 

Rodzeństwo, które uczęszcza do klubu jest uprawnione do zniżki: 

- 2 dzieci -20% 

- 3 dzieci – 30% 

 

1. Regularne opłacanie składek członkowskich   należy   do   podstawowych obowiązków 

członków klubu.   

2. Składki  członkowskie  należy  opłacać  z  góry do 10 dnia każdego  miesiąca (również miesiące 

wakacyjne), bez względu na to w ilu treningach uczestniczy dziecko. 

3. Opłaty  członkowskie  nie  są wyłącznie  opłatami  za  treningi  piłkarskie.  W  skład  opłat 

wchodzą również opłaty administracyjno-organizacyjne klubu.  

4. Opłaty członkowskie  są wpłacane  przelewem na rachunek  bankowy klubu. 

5. Nieusprawiedliwione  zaleganie  z opłatą składek członkowskich  przekraczające okres 2 

miesięcy powoduje zawieszenie w prawach członka klubu.  

6. Uchwałę o zawieszeniu podejmuje Przedstawiciel klubu, po wcześniejszym upomnieniu.  

7. Od opłat składek członkowskich, Przedstawiciel klubu może zwolnić członka klubu na czas  

określony lub na stałe z powodu jego sytuacji materialnej. Przedstawiciel klubu może również  

w indywidualnych przypadkach obniżyć wysokość składki członkowskiej.   

8. W przypadku długotrwałej, przewlekłej choroby dziecka lub kontuzji, która wyklucza z udziału 

w zajęciach treningowych, istnieje możliwość zmniejszenia składki lub zwolnienia z opłaty. W 

celu uzyskania ulgi lub zwolnienia rodzic zobowiązany jest złożyć pisemną prośbę (z 

uzasadnieniem - najlepiej zaświadczenie lekarskie) do Przedstawiciela klubu w siedzibie klubu 

przy ul. Filaretów 44/ 17 (poziom -1) w okresie 7 dni od zaistniałego urazu lub choroby. 

9. Wniosek  o  zwolnienie  lub  obniżenie składek członkowskich  należy  złożyć w formie  

pisemnej do Przedstawiciela Klubu w siedzibie klubu przy ul Filaretów 44/17 (poziom -1) lub 

przesłać skan pisma na adres mailowy kkpunialublin@gmail.com. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu  i zobowiązuję się do jego przestrzegania, tj. 

zobowiązuję się do  uiszczania składek członkowskich na podany niżej nr konta: 

 

Bank BNP PARIBAS 76 1600 1446 1888 9862 1000 0001 

 

……………………                                                                      ……………….……………………. 

Data                                                                                               Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


