
 
 
 

Regulamin opłacania składek zawodniczych 
Akademii  Piłkarskiej ZKS Unia Tarnów 

na sezon 2019/2020 
obowiązuje od 01.09.2019 

 
 

 
§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Każda osoba, trenująca w Akademii Piłkarskiej ZKS Unia Tarnów, jest zobowiązana do uiszczania składek 
zawodniczych zgodnie z niniejszym regulaminem. 
2. Składki są w całości przekazywane na cele statutowe klubu w zakresie działalności młodzieżowych drużyn piłkarskich.  
3. Składka zawodnicza nie jest opłatą za uczestnictwo w zajęciach sportowych i nie jest uzależniona od ilości zajęć w 
danym miesiącu.  
4. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do deklaracji o przyjęcie w poczet zawodników Klubu ZKS Unia Tarnów, który 
należy złożyć przed przyjęciem zawodnika do klubu.  
5. Zmiana wysokości składki oraz jej sposobów i warunków opłacania następuje w drodze uchwały Zarządu . 
6. W uzasadnionych przypadkach, w odpowiedzi na należycie umotywowany wniosek Opiekuna zawodnika, istnieje 
możliwość obniżenia Składki lub zawieszenia obowiązku opłacania Składki na wniosek trenera prowadzącego za zgodą 
Zarządu, w szczególności w sytuacji ciężkiej sytuacji materialnej Opiekunów lub choroby trwającej dłużej niż 30. 
 
 

§2 
WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZAWODNICZEJ ORAZ TRYB JEJ OPŁACANIA 

 
1. Rozróżnia się następujące rodzaje składek zawodniczych: 
a. składka podstawowa miesięczna 
- zawodnicy kategorii wiekowej junior młodszy, junior starszy - bezpłatnie 
- zawodnicy kategorii wiekowej żak, orlik, młodzik, trampkarz: 120 złotych 
- zawodnicy kategorii wiekowej skrzat, bambini: 100 złotych 
- zawodnicy wszystkich kategorii wiekowych, zakwalifikowani do Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów: 80 
złotych  
b. opłata ubezpieczeniowa – wysokość określona odrębnym cennikiem ubezpieczyciela 
2. Składki zawodnicze należy wpłacać na konto 91 2490 0005 0000 4500 9884 0964  
3. Składkę należy opłacić do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry. 
4. Składki zawodnicze wymagane są za 11 miesięcy w roku tj. z wyłączeniem miesiąca lipiec. 
5. Zwolnienie z opłacania składki możliwe jest tylko i wyłącznie w trybie §1 pkt 6 niniejszego regulaminu. 
6. Przewiduje się następujące zniżki (ulgi) od składki podstawowej (ulgi sumują się) 
a. jednorazowa wpłata za cały rok z góry, wpłacona do końca sierpnia  - 10% zniżki, 
b. na kolejnego członka rodziny – 50% zniżki (od niższej składki) 
c. zawodnicy dowolnej kategorii wiekowej z którymi Klub podpisał umowę szkolenia młodzieży wybitnie uzdolnionej 
sportowo wg zasad określonych odrębną umową – 100% zniżki.  
7. Składki nadpłacone (opłacane z góry za następne miesiące) nie podlegają zwrotowi. 
8. Opłaty za dodatkowe zajęcia indywidualne określane są osobnym cennikiem i stanowią statutową działalność 
odpłatną. 
 
 
 
 


