
 

Załącznik nr :6  
 

Regulamin opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych zawodników 

zespołów młodzieżowych WKS WIELUŃ 

do umowy przynależności klubowej z dnia ………………………… 

 

§ 1. 

Z tytułu świadczenia usługi treningowej o której mowa w Regulaminie szkolenia 

zespołów młodzieżowych WKS WIELUŃ, WKS WIELUŃ pobiera opłaty: 

 

1.OPŁATA WPISOWA (obowiązuje przy naborze od 17.05.2019) - dla zawodnika: 

a) piłki nożnej w wysokości 180,00 zł, jest związana z przyjęciem zawodnika i 

zapewnieniem podstawowego sprzętu sportowego, t.j. jedna koszulka treningowa, 

spodenki, getry, piłka 

b) piłki siatkowej w wysokości 80,00 zł, jest związana z przyjęciem zawodnika i 

zapewnieniem podstawowego sprzętu sportowego, t.j. jedna koszulka treningowa, 

spodenki.  

 

2.OPŁATA ZASADNICZA 

a) zawodnik piłki nożnej – w wysokości 70,00 zł / w tym 10,00 opłata 

stowarzyszeniowa/, pobierana jest raz w miesiącu  , do 28 każdego miesiąca z góry. 

Opłata obowiązuje od miesiąca przyjęcia w poczet zawodników. Jeżeli przyjęcie 

następuje po 15 dniu danego miesiąca, opłaty zostają naliczone od następnego 

miesiąca. 

b) zawodnik piłki siatkowej– w wysokości 35,00 zł / w tym 10,00 opłata 

stowarzyszeniowa/, pobierana jest raz w miesiącu, do 28 każdego miesiąca z góry. 

Opłata obowiązuje od miesiąca przyjęcia w poczet zawodników. Jeżeli przyjęcie 

następuje po 15 dniu danego miesiąca, opłaty zostają naliczone od następnego 

miesiąca. 

 

W przypadku gdy w WKS WIELUŃ trenuje rodzeństwo, opłata zasadnicza za drugie 

dziecko wynosi 50%, za trzecie i kolejne nie jest pobierana. 

 

3. OPŁATA TURNIEJOWA/OBOZOWA 



 

 w wysokości uzgadnianej każdorazowo przez rodziców, trenera prowadzącego i trenera 

koordynatora w wysokości uzasadnionej poniesionymi kosztami. Ostateczną decyzję o 

wysokości podejmuje Zarząd WKS WIELUŃ 

 

4. OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU SPRZĘTU SPORTOWEGO 

 dla rocznika ustalone są w oparciu o ceny zakupu stosowane w wybranym przez Zarząd 

WKS WIELUŃ dostawcy sprzętu sportowego. 

 

§ 2. 

1. WKS WIELUŃ przewiduje możliwość zmniejszenia lub zniesienia opłaty wpisowej, 

zasadniczej i turniejowej /obozowej w uzasadnionych przypadkach. Decyzję 

podejmuje Zarząd klubu na podstawie wniosku złożonego przez zawodnika 

(rodziców/opiekunów prawnych). 

    Formularz dostępny w Biurze KLUBU /załącznik 7/ 

2. Z tytułu rezygnacji z zajęć w WKS WIELUŃ klub pobiera opłatę jeżeli przepisy PZPN / 

PZPS taką opłatę przewidują. 

3. W przypadku transferu zawodnika do innego klubu, WKS WIELUN przysługuje 

ekwiwalent za wyszkolenie / opłata z tytułu sprzedaży praw do zawodnika / 

 

§ 3. 

1. PŁATNOŚCI     

Opłaty o których mowa w § 1 należy dokonywać na rachunek bankowy klubu:               

Bank BGŻ BNP Paribas S.A nr konta: 20 1600 1462 1870 6988 4000 0004                                

z właściwym dopiskiem :WPŁATA NA CELE STATUTOWE, IMIĘ I NAZWISKO 

ZAWODNIKA /ROCZNIK/„opłata wpisowa”, „opłata zasadnicza”, opłata 

turniejowa/obozowa”, „opłata na sprzęt sportowy”   

 

 

Podpis rodzica                                                                                        Klub 

 

                                                                                                                                  

 


