
 
 

„Regulamin Dopłat Sekcyjnych UKS „G – 8 Bielany” uchwalony na posiedzeniu Zarządu  Klubu  

w dniu 10.12.2019 r. obowiązujący od dnia 01.01.2020 r. 

 

 

                                                                             § 1 

Dopłaty sekcyjne są wnoszone w miesiącach szkolenia stacjonarnego od września do czerwca każdego 

roku (rok szkolny): 

1. 

Zajęcia sportowe dla członków klubu klas  1 – 3 SP prowadzone na obiektach SP nr 263 

Szkolenie podstawowe dla dyscyplin – triathlon, pięciobój nowoczesny, taekwondo olimpijskie, piłka ręczna, 

biathlon realizowane w oparciu o obiekty SP 263 realizowane są w ramach składki członkowskiej. W innych 

przypadkach dopłaty sekcyjne na szkolenie w klasach 1 – 3 ustala Zarząd klubu odrębnymi uchwałami. 

 

2. 

Sekcja Biathlon: 

szkolenie podstawowe i zasadnicze (od klasy 4 SP wzwyż) – 40 zł miesięcznie  

 

3. 

Sekcja Pływacka: 

szkolenie podstawowe (grupa Sportowy Talent) - 150 zł 

szkolenie zasadnicze (grupa PRO) – 200 zł 

szkolenie zasadnicze pływalnia Kawęczyńska – 200 zł 

szkolenie podstawowe i zasadnicze( od klasy  4  SP wzwyż , w tym szkolenie zaawansowane) -   od  25 zł  do  

600 zł  

(szczegóły w Regulaminie Sekcji Pływackiej) 

 

4. 

Sekcja Pięciobój Nowoczesny: 

szkolenie podstawowe i zasadnicze (od klasy 4 SP wzwyż) - od 0 do  200 zł 

(szczegóły w Regulaminie Sekcji Pięcioboju Nowoczesnego) 

 

5. 

Sekcja Piłki Siatkowej: 

szkolenie podstawowe i zasadnicze -   50 zł 

 

6. 

Sekcja taekwondo olimpijskiego: 

szkolenie zasadnicze -   30 zł 

 

7. 

Sekcja triathlonu: 

szkolenie zasadnicze -  od 0 do 100 zł 

(szczegóły w Regulaminie Sekcji Triathlonu) 

 

8. 

Sekcja piłki ręcznej 

szkolenie podstawowe i zasadnicze (od klasy 4 SP ) – 50 zł 

 

 

 

 



§ 2 

 

W przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej zawodnika Zarząd klubu może podjąć 

uchwałę o obniżeniu kwoty dopłaty sekcyjnej oraz całkowicie odstąpić od jej pobierania. 

 

                                                                         § 3 

 Wprowadza się karną opłatę za zaległości w dopłatach sekcyjnych powyżej 2 miesięcy. Czas ten 

liczony będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, za  który występuje zaległość. 

Wprowadzenie opłaty motywujemy rosnącymi kosztami ściągania zaległości (czas pracy związany  

z kontaktowaniem się z osobami zalegającymi w opłatach – telefonicznie i/lub mailowo, ewentualnie koszty 

korespondencji). 

  § 4 

             Opłatę karną za zaległości ustala się na 10 zł miesięcznie. 

 

 

                                                                          § 5 

 

Wysokość karnych opłat za zaległości w opłatach składek członkowskich ustala uchwałą Zarząd klubu. 

 

   § 6 

 

Klub powiadomi o zmianach dotyczących wysokości opłat poprzez zamieszczenie informacji na 

www.uksg-8.pl .            

 

http://www.uksg-8.pl/

