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REGULAMIN  

OPŁACANIA SKŁADEK STOWARZYSZENIA BALANCE SPORT 

 

 

§1  

Składki członkowskie stanowią podstawowe źródło finansowania Stowarzyszenia i są  

w całości przeznaczone na realizację jego celów statutowych.  

§2  

1) Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Stowarzyszenia Balance Sport.  

2) Stawka składek członkowskich określona jest w niniejszym regulaminie.  

§3  

1) Składki członkowskie są uiszczane za pomocą przelewu na rachunek Stowarzyszenia.  

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko członka, placówkę treningową oraz 

miesiąc/okres, za który uiszcza się składkę.  

§4  

1) Składki członkowskie obowiązują w miesiącach od września do czerwca danego roku 

szkolnego. 

2) W miesiącach lipiec i sierpień składki nie obowiązują. 

§5  

1) Składki członkowskie można uiszczać w cyklu comiesięcznym lub w dwóch okresach 

rozliczeniowych.  

2) W przypadku opłat comiesięcznych, pieniądze należy wpłacać przed pierwszym treningiem 

danego miesiąca.  

3) W przypadku wpłat w dwóch okresach rozliczeniowych, za pierwszy okres uznaje się 

miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień i styczeń (składkę należy wpłacić do 30 

września). Za drugi okres przyjmuje się miesiące: luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec 

(składkę należy wpłacić do 31 stycznia). 

 



§6  

W przypadku rezygnacji z udziału w Stowarzyszeniu bądź usunięcia dyscyplinarnego 

wcześniej wpłacone składki nie są zwracane.  

§7  

1) Zaleganie z opłatą składki członkowskiej za jeden miesiąc skutkuje niedopuszczeniem 

członka do zajęć ruchowych prowadzonych przez Stowarzyszenie.  

2) Osoba niedopuszczona do zajęć ruchowych z powodu nie opłacania składek, może 

ponownie przystąpić do zajęć po uregulowaniu zaległości. 

§8  

Wysokość składek członkowskich ustalonych przez Zarząd wynosi:  

1)  Dla członka zwyczajnego wysokość składki wynosi 40 zł za miesiąc. 

2)  Składka dla członka uczestnika: 

a) Dla członka uczestniczącego w zajęciach ogólnorozwojowych dwa razy w tygodniu  

w oddziale mieszczącym się w Centrum Sportu Bieżanowianka, ul. Lipowskiego 

5 w Krakowie, składka w cyklu comiesięcznym wynosi 200 zł za miesiąc. Dla 

drugiego i kolejnego członka pochodzącego z tej samej rodziny składka wynosi 160 

zł za miesiąc. 

b) Dla członka uczestniczącego w zajęciach ogólnorozwojowych raz w tygodniu w 

oddziale mieszczącym się w Centrum Sportu Bieżanowianka, ul. Lipowskiego 

5 w Krakowie, składka w cyklu comiesięcznym wynosi 140 zł za miesiąc. Dla 

drugiego i kolejnego członka pochodzącego z tej samej rodziny składka wynosi 110 

zł za miesiąc. 

c) Dla członka uczestniczącego w zajęciach ogólnorozwojowych w oddziale 

mieszczącym się w Centrum Sportu Bieżanowianka, ul. Lipowskiego 5 w 

Krakowie, składki opłacane w dwóch okresach rozliczeniowych (semestralne) 

wynoszą 900 zł za każdy okres. Dla drugiego i kolejnego członka pochodzącego z 

tej samej rodziny składka wynosi 720 zł za każdy z dwóch okresów 

rozliczeniowych. 

d) Dla członka uczestniczącego w zajęciach ogólnorozwojowych dwa razy w tygodniu  

w oddziałach mieszczących się w: SP nr 77, os. Złotego Wieku w Krakowie oraz 

ZSO nr 12, ul. Telimeny 12 w Krakowie, składka w cyklu comiesięcznym wynosi 

150 zł za miesiąc. Dla drugiego i kolejnego członka pochodzącego z tej samej 

rodziny składka wynosi 120 zł za miesiąc. 

e) Dla członka uczestniczącego w zajęciach ogólnorozwojowych raz w tygodniu  w 

oddziałach mieszczących się w: SP nr 77, os. Złotego Wieku w Krakowie oraz 

ZSO nr 12, ul. Telimeny 12 w Krakowie, składka w cyklu comiesięcznym wynosi 

110 zł za miesiąc. Dla drugiego i kolejnego członka pochodzącego z tej samej 

rodziny składka wynosi 90 zł za miesiąc. 

f) Dla członka uczestniczącego w zajęciach ogólnorozwojowych w oddziałach 

mieszczących się w: SP nr 77, os. Złotego Wieku w Krakowie oraz ZSO nr 12, 



ul. Telimeny 12 w Krakowie, składki opłacane w dwóch okresach 

rozliczeniowych (semestralne) wynoszą 650 zł za każdy okres. Dla drugiego i 

kolejnego członka pochodzącego z tej samej rodziny składka wynosi 520 zł za 

każdy z dwóch okresów rozliczeniowych. 

g) Dla członka realizującego cykl szkolenia sportowego (aerobik sportowy) składka 

członkowska opłacana w cyklu comiesięcznym wynosi 220 zł za miesiąc. Dla 

drugiego i kolejnego członka pochodzącego z tej samej rodziny składka wynosi 170 

zł za miesiąc. 

h) Dla członka realizującego cykl szkolenia sportowego składki opłacane w dwóch 

okresach rozliczeniowych wynoszą 1 000 zł za każdy okres. Dla drugiego i 

kolejnego członka pochodzącego z tej samej rodziny składka wynosi  800 zł za 

każdy z dwóch okresów rozliczeniowych. 

 

§9  

W indywidualnych przypadkach, spowodowanych szczególną sytuacją materialną, możliwe 

jest częściowe obniżenie stawki bądź całkowite zniesienie obowiązku uiszczania składek.  

1) Z wnioskiem o obniżenie bądź zniesienie obowiązku uiszczania składek należy osobiście 

zwrócić się do Zarządu Stowarzyszenia.  

2) Zarząd Stowarzyszenia, po konsultacji z wnioskodawcą, podejmuje decyzję o obniżeniu 

stawki bądź zniesieniu obowiązku uiszczania składek.  

3) Decyzja Zarządu podejmowana jest na czas nieokreślony lub określony.  

§ 12  

Przyjęcie zmian postanowień regulaminu następuje w formie uchwały Zarządu Balance Sport.  

 

 

         Kraków, 24.08.2020 r.     Zarząd Balance Sport 


