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Stowarzyszenie Sengam Sport 
42-400 Zawiercie, ul. Brata Alberta 11 

 

 

REGULAMIN OPŁACANIA 
SKŁADEK CZŁONKOWSKICH  

uchwalony na Walnym Zebraniu 
w dniu 12 sierpnia 2016 r. Uchwałą nr 7/2016 

ze zmianami z dnia 17 czerwca 2020 (Uchwała 5/2020) 

§ 1 

1. Regulamin określa tryb, terminy, wysokość, sposób i warunki opłacania 
składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Sengam Sport. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a) Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Sengam 
Sport; 

b) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia; 
c) członku – należy przez to rozumieć członka Stowarzyszenia; 
d) składce – należy przez to rozumieć składkę członkowską; 
e) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Opłacania Składek 

Członkowskich. 

§ 2 

1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków 
statutowych członka Stowarzyszenia. 

2. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Sekretarz 
Stowarzyszenia. 

§ 3 

1. Składka opłacana jest: 

a) jednorazowo za cały rok kalendarzowy; 
b) z góry; 
c) w terminie do końca I kwartału każdego roku. 

2. W 2016 roku członkowie zobowiązani są do opłacenia składki do dnia 15 
grudnia. 

3. Członek zobowiązany jest do zapłacenia pełnej kwoty składki za dany rok jeśli 
był członkiem Stowarzyszenia choćby przez jeden dzień danego roku 
kalendarzowego. 
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4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w terminie do czterech tygodni 
od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 

§ 4 

1. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek. 

2. W wyjątkowych sytuacjach członek może wystąpić do Zarządu z pisemnym, 
umotywowanym wnioskiem w sprawie zmiany wysokości jego składki. Zarząd 
podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka 
zostanie uwzględniona. 

§ 5 

1. Ustala się wysokość składki na 60zł na rok. 

2. Składka może być opłacana w dwojaki sposób: 

a) bezpośrednio gotówką w siedzibie Stowarzyszenia: 

adres: ul. Brata Alberta 11, 42-400 Zawiercie 

b) przelewem na konto Stowarzyszenia – według poniższych danych: 

numer konta: PL 40 2030 0045 1110 0000 0427 8540 
odbiorca: Stowarzyszenie Sengam Sport 

 ul. Brata Alberta 11, 42-400 Zawiercie 
nadawca: imię, nazwisko, okres za który składka jest opłacana 

3. Składka może być opłacona za więcej niż jeden rok. 

4. Składki nadpłacone nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji osoby 
z członkostwa lub jej dyscyplinarnego skreślenia z listy członków. 

§ 6 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek uchwały Zarządu o 
skreśleniu z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres 6 
miesięcy. 

2. Do dnia 15 lutego członek, który nie opłacił składki za dany rok, otrzyma 
przypomnienie o terminie końcowym opłacania składek i o skutkach 
statutowych grożących za jej nieopłacenie. 

§ 7 

1. Osoba usunięta ze Stowarzyszenia za nieopłacenie składek może ponownie 
ubiegać się o przyjęcie na poczet członków. 

2. Warunkiem ponownego przyjęcia do Stowarzyszenia jest opłacenie zaległych 
składek. 
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§ 8 

1. Warunkiem otrzymania wsparcia klubowego członka jest niezaleganie ze 
składką. 

2. O przyznaniu wsparcia, jego wysokości i warunkach decydują kapitanowie 
klubu kolarskiego oraz drużyny futsalowej. 


