
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                            Tarnów, 31.03.2020 

 

Szanowni Państwo, 

 

Na wstępie pragnę bardzo serdecznie podziękować za solidarność z klubem w tych ciężkich dla nas wszystkich 
czasach. Pomimo zawieszenia zajęć treningowych, blisko 90% składek zawodniczych zostało uregulowanych, w tym 
spora część już w trakcie wymuszonej przerwy. Dzięki temu wszystkie zaplanowane na marzec wydatki mogły być 
zrealizowane, a środki zaoszczędzone przez brak konieczności wynajmu obiektów zewnętrznych, zostały 
zainwestowane w prace renowacyjne na naszych boiskach treningowych.  
Dziękując za tak fantastyczną postawę, nie możemy jednak nie zauważać nadciagającego kryzysu gospodarczego, który 
zapewne dotknie nas wszystkich. Nie chcemy być dla Państwa dodatkowym obciążeniem w momencie, gdy wielu z 
Polaków myśli przede wszystkim o tym co będzie z pracą i jak zabezpieczyć byt własnej rodziny. Dlatego też niniejszym 
zawieszamy konieczność opłaty składek zawodniczych na miesiąc kwiecień, a jeżeli i w maju czy czerwcu wirus nie 
pozwoli nam na powrót na boiska, również nie będzie konieczności opłacania składek. Nie ma także potrzeby składania 
indywidualnych wniosków o jakich mowa w regulaminie składek, a zawieszenie obowiązuje obligatoryjnie wszystkich 
zawodników grup popołudniowych, oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego.  
 

Jednocześnie, chcąc nadal realizować ambitne plany inwestycyjne dotyczące przede wszystkim naszych boisk 
treningowych,  pragniemy zachęcić Państwa do wsparcia w jednym z 2 możliwych zakresów działania: 

1. Wypełniając PIT, przekażcie nam 1% swojego podatku. Ten ruch nie spowoduje obciążenia Państwa 
aktualnych budżetów, a jednocześnie pozwoli nam uzyskać dodatkowe środki finansowe, gdy już wszyscy 
wrócimy do normalnej pracy.  
Aby to zrobić wystarczy do formularza PIT wpisać : 
KRS: 0000270261  oraz koniecznie cel szczegółowy: ZKS UNIA TARNÓW 1339 
 

2. Jeżeli ktoś z Państwa nie odczuwa skutków walki z koronawirusem zachęcamy, aby zamiast opłaty składki 
zakupił najnowszą klubową koszulkę meczową. Okazja jest do tego wyborna, gdyż właśnie obniżyliśmy jej 
cenę do poziomu składki podstawowej. Państwo skorzystają z promocji, a my będziemy szczęśliwi gdy ubrani 
w „meczówkę” przybędziecie kibicować nasze/Wasze pociechy, po powrocie na boiska.  
Zakupu dokonujemy w naszym sklepie internetowym pod adresem https://zksuniatarnow.pl/sklep/ 

Mamy nadzieję, że powrót do normalności będzie przebiegał tak jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli i przede 
wszystkim będzie możliwy już niebawem. Jednocześnie zapewniam Państwa, że po powrocie do treningów nie 
pozostawimy żadnego z naszych zawodników, nawet jeżeli ktoś z Państwa nie będzie miał możliwości realizować 
płatności składek przez jakiś czas. Cała Unia zawsze razem ! 
 
 
 

 Życząc Państwu zdrowia, pozostaję z szacunkiem 
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