KS LECH-WSUS Poznań
ul. Głogowska 26
61-734 Poznań

Poznań, 23.03.2011 r.

Komunikat Organizacyjno-Finansowy nr 1/2011
(Uchwała Walnego Zebrania KS LECH-WSUS nr 1/2011 z dnia 23.03.2011 r.)
1. Wpisowe do KS LECH-WSUS:
1.1

Wpisowe dla członków rejestrowanych po raz pierwszy

20 zł

1.2

Wpisowe dla byłych członków klubu, którzy zrezygnowali z
członkostwa w KS Lech-WSUS w ciągu ostatnich 6 miesięcy

150 zł

1.3

Wpisowe dla byłych członków klubu, którzy zrezygnowali z
członkostwa w KS Lech-WSUS w ciągu ostatnich 12 miesięcy

50 zł

1.4

Wpisowe dla byłych członków KS Lech-WSUS, którzy utracili
członkostwo z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich

200 zł

Uwagi:
1. Na dobrze umotywowany wniosek zainteresowanego Zarząd KS LECH-WSUS Poznań może
zwolnić kandydata z opłaty wpisowego lub tę opłatę obniżyć.
2. W trakcie rejestracji do Klubu, zawodnik ponosi koszty:
– zakupu druków rejestracyjnych (karta zgłoszenia zawodnika, legitymacja PZSzach);
– opłaty rejestracyjnej;
– opłat związanych z wnioskiem o licencję zawodniczą (badania lekarskie, opłata licencyjna);
– opłat za przesyłki pocztowe związane z rejestracją i wystąpieniem o wydanie licencji.
3. Podane wysokości wpisowego obowiązują od 1.04.2011 r.
2. Składki członkowskie:
Składka

za 1
miesiąc

za 6
miesięcy

za 12
miesięcy

0 zł

0 zł

0 zł

2.1

członek honorowy KS LECH-WSUS

2.2

weteran (od 65 roku życia)

10 zł

55 zł

110 zł

2.3

senior

20 zł

110 zł

220 zł

2.4

seniorka

10 zł

55 zł

110 zł

2.5

junior, juniorka, student, studentka

10 zł

55 zł

110 zł

Uwagi:
1. Składkę członkowską należy uiścić do dnia 10-tego każdego miesiąca.
2. Składkę członkowską za kilka miesięcy z góry należy uiścić do dnia 10-tego pierwszego
miesiąca okresu, za który płacona jest składka.
3. Za opóźnienie w opłacie składki członkowskiej obowiązują opłaty dodatkowe:
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•

jeżeli zapłaty składki dokonano w miesiącu, za który należna jest składka, lecz po
dniu 10-tym miesiąca – opłata dodatkowa wynosi 1 zł;

•

za każdy następny rozpoczęty kalendarzowy miesiąc zwłoki w opłacie składki –
opłata dodatkowa wynosi 2 zł;
Przykład. Jeżeli członek dokona zapłaty składki członkowskiej za marzec w dniu 2.05
to opłata dodatkowa wynosi 5 zł (1 zł za marzec, 2 zł za kwiecień i 2 zł za maj).

4. Nie uiszczenie opłaty dodatkowej jest traktowane jak nie uiszczenie składki członkowskiej i
skutkuje tymi samymi konsekwencjami.
5. Opóźnienie w opłacie składki powyżej 12 miesięcy pociąga za sobą konsekwencje
wynikające z § 18 pkt. 2. Statutu KS LECH-WSUS Poznań.
6. Wykreślenie z list członków w żaden sposób nie ogranicza prawa KS LECH-WSUS do
dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej.
7. Podane wysokości opłat składek członkowskich obowiązują od 1.04.2011r.
3. Zwrot kosztów podróży
W miarę możliwości, jedynie na dalszych trasach, powyżej 100 km, Zarząd Klubu załatwia dowóz na
mecze ligowe poza Poznaniem samochodem WSUS. W innych przypadkach, dotyczących wyjazdów na
mecze lig wielkopolskich, zawodnicy korzystają z pomocy kolegów dysponujących samochodami i
zwrot kosztów paliwa może nastąpić poprzez:
- zakup paliwa ze środków zebranych solidarnie przez uczestników podróży,
- zwolnienie właściciela samochodu z opłaty składek członkowskich.
Zawodnik dowożący innych zawodników drużyny może wnioskować do Zarządu Klubu o zwolnienie z
opłaty składek członkowskich za okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.
4. Oplata klasyfikacyjno-rankingowa (w skrócie OK.-R)
OK.-R uiszcza Skarbnikowi Klubu każdy zawodnik wyznaczony do startu w ligowych rozgrywkach
drużynowych, zgodnie z aktualnym Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach. Zebrane od
wszystkich członków drużyn KS LECH-WSUS opłaty Skarbnik Klubu przekazuje na konto organizatora
ligi.
OK.-R za start w turnieju indywidualnym zawodnik wpłaca bezpośrednio organizatorowi turnieju.
5. Opłata składki
Składki należy wpłacać na konto bankowe Klubu, którego numer podany jest na stronie internetowej
www.kszlech.pl. Opłaty można także uiszczać u Skarbnika lub innej wyznaczonej osoby gotówką, za
okres minimum 3 miesięcy i po uprzednim uzgodnieniu terminu wpłaty. W tym przypadku wpłata
zostanie potwierdzona wystawieniem dokumentu KP.

Jarosław Jarmużek

Janusz Woda

Protokolant

Przewodniczący
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
KS LECH-WSUS
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