Regulamin opłacania składek członkowskich w Stowarzyszeniu
Tyski Klub Karate
Część 1. Postanowienia ogólne.
1. Każda osoba, przystępując do Stowarzyszenia Tyski Klub Karate, zwanego dalej
Klubem, zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich zgodnie z
regulaminem przyjętym przez Zarząd Klubu.
2. Nie opłacanie składek członkowskich może być jedną z przyczyn usunięcia osoby z
listy członków Klubu. O skreśleniu osoby z listy członków Klubu decyduje Zarząd
Klubu w drodze uchwały.
3. Regulamin dostępny jest do wglądu u instruktorów, a także na stronie internetowej
www.oyamakarate.info
4. O wysokości składki decyduje Zarząd Tyskiego Klubu Karate w drodze zarządzenia.
5. Dokumentację związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi Biuro
Rachunkowe obsługujące Klub oraz Zarząd Klubu lub wyznaczona przez Zarząd
osoba.
6. Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego opłacania składek
członkowskich podejmuje Zarząd Klubu w drodze zarządzenia.
7. Wszystkie prośby dotyczące odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek
członkowskich muszą być przedstawione Zarządowi na piśmie wraz z uzasadnieniem i
podpisane przez członka Klubu bądź rodzica lub prawnego opiekuna członka Klubu w
przypadku, gdy ten jest niepełnoletni.
8. Składki za udział w egzaminach należy wpłacać gotówką na ręce instruktora.
Wysokość składek egzaminacyjnych ustalają Zarządy Stowarzyszenia Oyama Karate
w Polsce i Polskiej Federacji Karate.
9. Członkom klubu nie przysługuje zniżka w składce członkowskiej w sytuacjach:
a) kiedy z własnych przyczyn nie uczęszcza na treningi w pełnym zakresie miesięcznym,
b) kiedy wypadają dni wolne w dniach treningowych wynikające ze świąt, państwowych,
kościelnych, uroczystości odbywających się w ośrodkach udostępniających obiekty
dla Stowarzyszenia, (Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc) itp.
10. Szczegółowych informacji na temat zajęć poszczególnych grup udzielają instruktorzy
Oyama Karate przed lub po każdym treningu. Znaleźć je również można na stronie
internetowej: www.oyamakarate.info
Część 2. Ustalenie składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania.
1. O wysokości składki członkowskiej decyduje Zarząd Klubu.
2. Miesięczne składki członkowskie powinny być opłacane do 5-tego dnia każdego
miesiąca za dany miesiąc przelewem na konto Klubu, lub gotówką do rąk instruktora
prowadzącego trening.
3. Składka wpisowego, roczna opłata oraz licencja członkowska Oyama PFK powinny
być opłacone przelewem na konto Klubu , lub gotówką do rąk instruktora.
4. Składki miesięczne mogą być opłacane z góry za więcej niż jeden miesiąc.
5. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:

a) "składka członkowska"; lub "składka roczna"; w zależności czego ta składka
dotyczy.
b) imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka;
c) okres za jaki dokonana jest opłata - miesiąc lub miesiące.
6. Składki nadpłacone (opłacane z góry za następne miesiące) nie podlegają zwrotowi w
przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie lub jej dyscyplinarnego
skreślenia przez Zarząd z listy członków Klubu.

Część 3. Zaleganie z opłatami składek i skreślenie z listy członków Klubu.
1. W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej, Zarząd Klubu lub
wyznaczona przez Zarząd osoba, może wysłać drogą elektroniczną do członka Klubu
bądź rodzica lub prawnego opiekuna członka Klubu (w przypadku, gdy ten jest
niepełnoletni), ponaglenie o uregulowanie zaległości.
2. Osoby, które zalegają z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 2
miesiące a Zarząd nie zostanie wcześniej o takiej sytuacji uprzedzony, będą
automatycznie zawieszane w prawach członka Klubu.
3. W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3
miesiące Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu takiej osoby z listy członków
Klubu.
Część 4. Ponowne przyjęcie do Klubu.
1. Osoba usunięta z Klubu z powodu nie opłacania składek może starać się o ponowne
przyjęcie.
2. Warunkiem ponownego przyjęcia do Klubu jest uiszczenie ponownie składki
wpisowego i co najmniej 50% zaległych składek członkowskich.
Część 5. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin opłacania składek członkowskich obowiązuje od 1 września 2018 roku.

Wysokość składki członkowskiej w Tyskim Klubie Karate
Zarząd uchwalił wysokość składki:
11. Rocznej klubowej w kwocie 30 zł, - raz do roku płatna wraz z opłaceniem pierwszej
składki w danym roku szkolnym
12. indywidualnej licencji członkowskiej Oyama PFK w kwocie 20 zł, - raz do roku
płatna wraz z opłaceniem pierwszej składki w danym roku szkolnym
13. członkowska w kwocie 150 zł – co miesiąc do każdego 5 dnia miesiąca - dotyczy osób
uczęszczających na zajęcia 2 razy w tygodniu lub częściej,
14. członkowska w kwocie 100 zł – co miesiąc do każdego 5 dnia miesiąca – dotyczy
osób uczęszczających na zajęcia 1 raz w tygodniu,

15. członkowska w kwocie 50 zł – co miesiąc do każdego 5 dnia miesiąca – dotyczy osób
uczęszczających na zajęcia w przedszkolu,
16. Promujemy udział rodzin w treningach karate. W przypadku 2 osób z rodziny rata
miesięczna składki od każdego ćwiczącego obniżona jest o 10 zł, w przypadku 3 osób
o 20 zł od każdego ćwiczącego, a w przypadku 4 osób – o 30 zł. od każdego
ćwiczącego
17. W lutym, gdy przypadają ferie zimowe składka jest obniżona do 80 zł przy treningach
2 razy w tygodniu lub więcej, 50 zł przy treningach 1 raz w tygodniu, 25 zł przy
treningach w przedszkolu.
18. Składki nie są obowiązkowe w okresie wakacji letnich tj. w lipcu i sierpniu, chyba, że
organizowane będą dodatkowe zajęcia dla chętnych,
19. W przypadku nieobecności powyżej 1 miesiąca (spowodowanej chorobą lub sprawami
okolicznościowymi), uczestnik zajęć jest zwolniony z obowiązku wpłacenia
miesięcznej raty składki za ten miesiąc, po przedstawieniu stosownych zaświadczeń,
20. W przypadku krótszych nieobecności na treningach, uczestnik zajęć zobowiązany jest
do zapłacenia pełnej składki miesięcznej, niezależnie od przyczyny nieobecności.
Żadne samowolne odliczenia nie będą honorowane.
21. Nieobecność na zajęciach, można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w
treningach innych grup, działających w naszym klubie. W tej sprawie należy zwrócić
się z prośbą o informację do instruktora prowadzącego zajęcia.

Składki te, zgodnie z regulaminem, obowiązują od dnia 1 września 2022 roku.
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