
Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/2021 Zarządu KS Ożarowianka
z dnia 25 czerwca 2021 r.

Klub Sportowy
OŻAROWIANKA

Akademia
Piłkarska

Zasady wnoszenia składek członkowskich
w Akademii Piłkarskiej Klubu Sportowego Ożarowianka

Członkowie wspierający (zwani dalej „Członkowie”) Klubu Sportowego Ożarowianka (zwanego da-
lej „Klubem”) – zgodnie z §12 ust. 3 Statutu – zobowiązani są do opłacania składek członkowskich.

§ 1.
Członkowie Klubu zobowiązani są do opłacania składki członkowskiej, której wysokość ustala Za-
rząd Klubu w drodze uchwały.

§ 2.
Do obniżonej składki członkowskiej mają prawo Członkowie:
1.  szczególnie aktywni w działaniach społecznych realizowanych przez Klub – maksymalnie do 

kwoty stanowiącej 50 % wysokości uchwalonej składki członkowskiej – decyzja Zarządu Klubu,
2.  których więcej niż jedno dziecko uczęszcza na zajęcia Akademii (dotyczy krewnych w linii pro-

stej), -30% wysokości uchwalonej składki członkowskiej za drugie i kolejne dziecko,
3.  których podopieczni reprezentując Klub są członkami Kadry Wojewódzkiej lub Narodowej, 

-50 % wysokości uchwalonej składki członkowskiej.
4.  będący w trudnej sytuacji materialnej – sprawa rozpatrywana indywidualnie prze Zarząd Klubu.

§ 3.
W szczególnych sytuacjach Zarządowi Klubu przysługuje prawo do umorzenia zaległości bez pono-
szenia konsekwencji przez Członka.

§ 4.
Opłacanie składek członkowskich następuje:
–  jednorazowo lub ratalnie (comiesięcznie, kwartalnie), do 10 dnia każdego miesiąca (płatność 

z góry) przelewem na wskazane konto.

§ 5.
Zasady dotyczące terminowości opłacania składek i możliwości skreślenia Członka Klubu w przy-
padku niedopełnienia obowiązków z tym związanych określa Statut Klubu oraz Regulamin Akade-
mii Piłkarskiej Klubu Sportowego Ożarowianka.

§ 6.
Nowoprzyjęci Członkowie zaczynają regulować składki poczynając od miesiąca, w którym zosta-
li przyjęci. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może zadecydować o wpłacie pierwszej 
składki w kolejnym miesiącu.

§ 7.
Wysokość składki członkowskiej Akademii Piłkarskiej wynosi 140,00 zł miesięcznie, natomiast 
Piłkarskiego Przedszkola wynosi 100,00 zł miesięcznie.

§ 8.
Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu KS Ożarowianka w dniu 25 czerwca 2021 r. 
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 


