
Stargard 17.01.2020 

UCHWAŁA nr 5/2020. 
 

z dnia: 17.01.2020 

 

w sprawie: ustalenia wysokości i trybu płacenia składek członkowskich oraz opłat wnoszonych 

przez uczestników zajęć prowadzonych przez LKS FENIKS PESTA Stargard od miesiąca czerwca 

2020. podstawa prawna: (punkt 4  przebiegu obrad zebrania Zarządu LKS FENIKS PESTA 

                             oraz &19 ust1 f  statutu LKS FENIKS PESTA) 

 

Ustala się wysokość opłat wnoszonych przez uczestników zajęć prowadzonych przez LKS FENIKS 

PESTA Stargard w zajęciach przeznaczonych na dopłaty do szkolenia( tj: wyjazdy na zawody, 

obozy, konsultacje, zakup sprzętu klubowego i inne cele statutowe)                                            : 

 

1 Dopłata za każdy miesiąc w roku (tj: 12 składek) wynosi 50 zł dla jednego trenującego                  

z rodziny płatne przelewem lub do kasy Klubu jeden raz na kwartał z góry  

do 10 dnia pierwszego miesiąca kwartału. Dotyczy grupy A, B, Młodzik. 

2 Dopłata za każdy miesiąc w roku (tj: 12 składek) wynosi 10 zł mniej od składki zasadniczej 

dla dwóch lub więcej trenujących z rodziny płatne przelewem lub do kasy Klubu jeden  

raz na kwartał z góry do 10 dnia pierwszego miesiąca kwartału. Dotyczy grupy B,A, Młodzik. 

3 Zawodnicy grupy maluchy C, D opłata za miesiąc wynosi 60 zł nie płacą za miesiące  

wakacyjne.  

 

4 Zawodnicy grupa gimnastyka dopłacają za każdy miesiąc w roku 80 zł płatne przelewem  

 lub do kasy Klubu jeden  raz na kwartał z góry do 10 dnia pierwszego miesiąca kwartału. 

5 Klub uwzględni możliwość obniżenia opłat za udział w zajęciach sportowych dla dzieci, 

 których rodziny pobierają zasiłek rodzinny przyznany na podstawie ustawy z dnia 

 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 z póż. zm.). 

Zarząd może zwolnic z opłaty zawodników w szczególnych przypadkach 

 na wniosek rodzica lub trenera. 

 

zgodnie z  pozycją &19 1f statutu LKS FENIKS PESTA 

 

&1 

Walne Zebranie Klubu i Zarząd LKS FENIKS PESTA zatwierdził wysokości i tryb płacenia składek 

członkowskich w wysokości minimum 5 zł miesięcznie oraz dopłat wnoszone przez uczestników 

zajęć prowadzonych przez LKS FENIKS PESTA, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

(punkt 4  przebiegu obrad zebrania Zarządu LKS FENIKS PESTA 

oraz &19 ust 1 f  statutu LKS FENIKS PESTA) 

&2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LKS FENIKS PESTA 

&3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

               Prezes LKS FENIKS                                                    Sekretarz LKS FENIKS 


