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 REGULAMIN PŁACENIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 

STOWARZYSZENIE SPORTOWO – EDUKACYJNE „FeByS” 

 

  
1. Regulamin płacenia składek członkowskich oraz wysokość składek rocznych określa Zarząd 

Stowarzyszenia w drodze uchwały kierując się celami i dobrze pojętym interesem 

Stowarzyszenia. O sposobie pobieraniu składek na kolejne lata decyduje Zarząd 

Stowarzyszenia.  

2. Wysokość składki członkowskiej:  

       - dla osób pracujących, rencistów i emerytów minimalna jednorazowa roczna składka   

         członkowska wynosi  20zł, 

      - dla uczniów, studentów oraz osób pozostających bez pracy minimalna jednorazowa roczna   

        składka członkowska wynosi  5zł. 

3. Członkowie Stowarzyszenia mogą wpłacać składki wyższe niż minimalne lub dobrowolne datki. 

Obowiązuje tu zasada dobrowolności.  

4. Wysokość składek i opłat może ulec zmianie. Po ustaleniu ilości członków Stowarzyszenia                     

i podsumowaniu wpłat rocznych Zarząd Stowarzyszenia może podjąć stosowną uchwałę 

korygującą wysokość minimalnych składek członkowskich. O ewentualnym zmniejszeniu                 

lub zwiększeniu składki członkowie Stowarzyszenia zostaną poinformowaniu drogą 

elektroniczną oraz informacja taka będzie dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

5. Nowy Członek stowarzyszenia jest zobowiązany wpłacić składkę członkowską najpóźniej w ciągu 

14 dni od przyjęcia go w poczet członków Stowarzyszenia.  

6. Składka płacona jest z góry za rok kalendarzowy członkostwa w Stowarzyszeniu najpóźniej                 

do 31 marca. 

7. Składki członkowskie i inne wpłaty dokonywane są przelewem na rachunek: BGŻ S.A.  34 2030 

0045 1110 0000 0226 3570, nazwa odbiorcy: „Stowarzyszenie Sportowo – Edukacyjne „FeByS”, 

tytułem: "Składka członkowska". W tytule przelewu należy również podać co najmniej imię                 

i nazwisko członka Stowarzyszenia oraz poprzez wpłaty gotówkowe za potwierdzeniem na ręce 

Prezesa Zarządu.   

8. Jeśli w kolejnym roku członek Stowarzyszenia będzie zalegał z opłatami członkowskimi, decyzją 

Zarządu zostaje wykreślony z listy członków Stowarzyszenia bez możliwości zwrotu wpłaconych 

kwot. Zarząd w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach może zdecydować inaczej. 
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 9. Jeśli Członek Stowarzyszenia zrezygnuje z członkostwa lub zostanie usunięty ze Stowarzyszenia 

za rażące działania wbrew interesom Stowarzyszenia, to wpłacone przez niego składki nie 

podlegają zwrotowi. Zarząd w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach może zdecydować 

inaczej. 

      11. Ponowne przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia wiązało się będzie z uregulowaniem  

              zaległych składek członkowskich.  

      12. Niektóre osoby, w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach decyzją Zarządu mogą zostać  

             zwolnione lub częściowo zwolnione z płacenia składek na wniosek zainteresowanych. 

 


