Załącznik nr 1
POZNAŃSKA 13 Poznań
– regulamin płatności –

1. Wysokość składki miesięcznej za zawodnika wynosi: 110,00 zł.
2. Obowiązuje zniżka dla drugiego i kolejnego członka rodziny trenującego w klubie. W
tym przypadku składa wynosi po: 55,00 zł.
3. W danym sezonie piłkarskim składkę uiszcza się w następujących miesiącach:
a) sierpień – grudzień;
b) styczeń – czerwiec.
Uwaga 1: zawodnicy klasy pierwszej opłatę wykonują za 10 miesięcy w sezonie:
a) wrzesień – grudzień;
b) styczeń – czerwiec.
Uwaga 2: w przypadku, gdy zajęcia treningowe rozpoczną się w sierpniu danego sezonu
– wówczas – również w/w okres jest miesiącem odpłatnym.
4. Grupa liceum opłata miesięczna wynosi: 160,00 zł płatne przez 12 miesięcy.
5.

Termin płatności ustala się na 10. dzień każdego miesiąca (np. składa za sierpień
wykonywana jest do 10. sierpnia).

6. Składka miesięczna za danego zawodnika jest systematycznie ewidencjonowania przez
księgową klubu.
7. Brak opłaty składki miesięcznej może skutkować zawieszeniem w prawach zawodnika
(np. w przypadku: braku opłaty za miesiąc sierpień – zawieszenie odbywa się od 1
września. Odwieszenie zawodnika następuje w momencie uregulowania opłaty).
8. Rozlicznie finansowe wobec klubu musi również nastąpić w momencie rezygnacji gry,
treningów w klubie i w sytuacjach transferowych związanych ze zmianą klubu.
9. Kontuzja zawodnika lub inny powód nieobecności w zajęciach treningowych nie zwalnia
rodziców, prawnych opiekunów z opłaty miesięcznie. W uzasadnionych przypadkach
(np. przewlekłej choroby, ciężkiej kontuzji) rodzic/prawny opiekun może wnioskować
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do Zarządu Klubu o czasowe zawieszenie płatności. Zarząd może pozytywnie lub
negatywnie rozpatrzyć wniosek.
10. W przypadku zawieszenie czasowego zawodnika z ramienia klasy sportowej (regulamin
klasy sportowej) nie zwalnia rodziców, prawnych opiekunów z opłaty miesięcznie.
11. Opłatę uiszcza się na konto klubowe z następującym opisem:
Szkolny Klub Sportowy POZNAŃSKA 13 Poznań
ul. aleja Niepodległości 32,
61-714 Poznań
Nr konta bankowego:
61 1090 1737 0000 0001 3362 0106

Tytuł: Imię i nazwisko zawodnika/rocznik/klasa/za m-c
12. Brak właściwego opisu wpłaty wraz z brakiem wyjaśnienia przez rodzica/prawnego
opiekuna do Zarządu będzie uznawany jako zobowiązanie finansowe wobec SKS
POZNAŃKSA 13 Poznań.
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