
 

 
REGULAMIN OPŁAT  

KS JASZCZUR  
sezon 2021/2022 

 
Podstawowym obowiązkiem każdego członka Klubu jest uiszczanie składek członkowskich oraz opłaty 

wpisowej, co wynika ze Statutu oraz Regulaminu Klubu Sportowego Jaszczur. 

1. Obowiązek uiszczania comiesięcznej składki członkowskiej (zależnej od wybranej formy zajęć) oraz 

wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł powstaje z dniem przyjęcia osoby 

w poczet członków Klubu, a wygasa w chwili wykreślenia uczestnika z listy członków Klubu. 

2. Miesięczna składka członkowska jest uzależniona od formy zajęć, natomiast nie jest opłatą za 

zajęcia. Wartość składki uwzględniona jest w tabeli (zał.1) i jest kwotą stałą dokonywaną bez 

względu na udział zawodnika w zajęciach. 

3. W przypadku rozpoczęcia zajęć po 15-tym września lub przystąpienia do Klubu po 15-tym danego 

miesiąca składka członkowska może zostać zmniejszona wg tabeli. 

4. Wpłat należy dokonywać na konto Klubu  43 2030 0045 1110 0000 0388 2920 z góry do 10-go 

każdego miesiąca. O terminie dokonania wpłaty decyduje data wpływu opłaty członkowskiej na 

konto Klubu Sportowego Jaszczur. W tytule należy uwzględnić: imię i nazwisko uczestnika zajęć, 

miesiąc i rok, grupa, składka członkowska (wpisowe). Np. Jaś Kowalski, wrzesień 2021, Agamy, 

składka członkowska. 

5. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku dłuższej absencji zawodnika na treningach 

spowodowanych stanem zdrowia, przekraczającej 2 tygodnie, istnieje możliwość zwolnienia z opłaty 

członkowskiej za dany okres – tylko poprzez zawieszenie okresowe uczestnika w prawach członka 

Stowarzyszenia. Zwolnienie z opłat następuje z dniem następnym liczonym od dnia wpłynięcia 

podania do Zarządu Klubu z prośbą o okresowe zawieszenie praw członkowskich. 

6. W okresie wakacyjnym działalność grup przygotowawczych zostaje zawieszona. Składki 

członkowskie w tych grupach również są zawieszone. Składka członkowska dla osób z programu 

Jaszczurowy Talent ulega zmniejszeniu do 100 zł miesięcznie. 

7. Zawodnicy z programu Jaszczurowy Talent mogą się ubiegać o zajęcia indywidualne solo lub duet. 

Za każde uzyskane 100 pkt. w rankingu Klubu (stan na 12 czerwca 2021) zawodnik jest typowany 

do udziału w 1 godzinie zajęć solo lub w duecie z instruktorem KS Jaszczur w sezonie 2021/2022. 

Koszt wynajęcia sali oraz wynagrodzenie instruktora w tym przypadku pokrywa Klub. 

W pozostały przypadkach dodatkowa składka członkowska za godzinę zajęć wynosi solo - 100zł, 

duet – 120 zł. Składka musi być wpłacona na konto przed zajęciami. 

8. Zawodnicy z Jaszczurowego Talentu mogą wypożyczać stroje do formacji i duetów. Kaucja za 

wypożyczenie wynosi 50 zł. Dodatkowo należy wnieść darowiznę na nowe stroje lub poprawki 

krawieckie. 

9. Koszt dodatkowych szkoleń, warsztatów, obozów itp. pokrywa uczestnik. 

10. Koszt wyjazdów, startowego oraz inne koszty związane z uczestnictwem w turniejach tańca ponosi 

uczestnik. 

11. Poszczególnym członkom przysługuje prawo złożenia wniosku o zmniejszenie wysokości składki 

członkowskiej. Wniosek taki należy złożyć do Zarządu Klubu, który rozpatrzy go w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania wniosku. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie. Możliwość otrzymania 

pozytywnej decyzji o zmniejszeniu składki członkowskiej przez Zarząd następuje w szczególności 

w sytuacjach, gdy: 

• członkami Klubu jest co najmniej trójka rodzeństwa; 

• członek Stowarzyszenia ma trudną sytuację materialną; 

• członek Klubu, bądź jego rodzic w sposób szczególny zasłużył się dla Klubu. 



12. Skutkiem nie dokonania opłaty członkowskiej do 12-tego danego miesiąca jest brak możliwości 

uczestnictwa zawodnika w zajęciach do momentu uregulowania zaległości. 

13. Z powodu braku aktywnego uczestnictwa w treningach i braku dokonywania opłat członkowskich 

przez 1 miesiąc, Zarząd Klubu Sportowego Jaszczur może wykreślić uczestnika z listy członków 

Klubu Sportowego Jaszczur. 

14. W przypadku, gdy zajęcia nie odbędą się z winy Klubu Sportowego Jaszczur, będą one 

odpracowywane w innym terminie, po wcześniejszym ustaleniu z uczestnikami danej grupy.  

15. O wszelkich odstępstwach od niniejszego regulaminu oraz kwestiach spornych decyduje Zarząd 

Klubu Sportowego Jaszczur.  

16. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2021 r.  

 

Załącznik Nr 1 

Tabela składek członkowskich 

 

 

Grupa Czas zajęć w tygodniu Składka członkowska Zmniejszona składka 

członkowska 

Przygotowawcza 1 x 30 min 65 zł 40 zł 

Przygotowawcza 1 x 55 min 110 zł 65 zł 

Przygotowawcza 2 x 55 min 200 zł 110 zł 

Przygotowawcza 1x 80 min 140 zł 80 zł 

Przygotowawcza 1x 55 min, 1x 80 min 230 zł 125 zł 

Gekoniki 1x 60 min, 1x 90 min 230 zł 125 zł 

Gekony 1x 120 min, 2x 90 min 280 zł 140 zł 

Agamy 1x 120 min, 2x 90 min 280 zł 140 zł 
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