
Wrocław, dnia 03 października 2016 r 
 

Uchwała nr 1 Zarządu MUKS WTH Wrocław 
W dniu 3 października 2016 r. Zarząd Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego WTH 
Wrocław, na podstawie § 19 ust. 2 Statutu MUKS WTH Wrocław podjął następującą uchwałę: 

 
Ustala się Regulamin Opłacania Składek Członkowskich MUKS WTH Wrocław* o następującej treści: 

 
„§ 1 

1. Składka Członkowska jest opłatą z tytułu bycia Członkiem Klubu.  
2. Ustala się następujące okresy treningowe i okresy nietreningowe: 

a. Sezon zimowy, kiedy to zajęcia odbywają się na lodzie (w przybliżeniu od 
listopada do kwietnia); 

b. Sezon letni, kiedy to zajęcia odbywają się na rolkowisku (w przybliżeniu od maja 
do czerwca); 

c. Sezon przygotowawczy, kiedy to zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy  
(w przybliżeniu od września do października); 

d. Sezon letni nietreningowy (w przybliżeniu lipiec, sierpień). 
3. Okresy treningowe i nietreningowe, o których mowa powyżej mogą ulec zmianie ze 

względu na dostępność infrastruktury treningowej. O wszelkich ewentualnych zmianach 
członkowie zawodnicy oraz ich opiekunowie prawni zostaną poinformowani drogą 
elektroniczną. 

 
§ 2 

1. Wysokość składki członkowskiej dla członków zawodników klubu czynnie uczestniczących w 
zajęciach organizowanych przez Klub wynosi 120 zł (sto dwadzieścia złotych) miesięcznie. 

2. Wysokość składki członkowskiej dla członków zawodników klubu czynnie uczestniczących w 
zajęciach organizowanych przez Klub, będących drugim i kolejnym dzieckiem z rodzeństwa, 
wynosi 60 zł (sześćdziesiąt złotych) miesięcznie.  

3. Wysokość składki członkowskiej dla członków zawodników klubu nie uczestniczących czynnie 
w zajęciach  organizowanych przez Klub wynosi 15 zł (piętnaście złotych) miesięcznie.  

4. Wysokość składki członkowskiej dla członków zawodników Klubu będących na wypożyczeniu 
w innym Klubie i nie uczestniczących czynnie w zajęciach organizowanych przez Klub wynosi 
15 zł (piętnaście złotych)  na czas trwania wypożyczenia. 

5. Poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach rozumie się złożenie przez członka zawodnika lub 
jego opiekuna prawnego, oświadczenia (złożonego drogą elektroniczną, w formie pisemnej, 
lub deklaracji ustnej), że członek zawodnik będzie uczestniczył w zajęciach w danym sezonie 
określonym w § 1 ust. 2. 

 
§ 3 

1. Składkę członkowską płaci się przez 12 miesięcy w roku. 
2. Składkę członkowską należy wpłacać z góry na rachunek MUKS WTH Wrocław   

ING Bank 15 1050 1575 1000 0090 3104 5280 do 15 dnia każdego miesiąca.  
3. Wysokość składek członkowskich jest niezmienna przez dziesięć miesięcy szkolnych trwania 

zajęć  hokejowych tj. od września do czerwca i wynosi 120 zł lub 60 zł lub 15 zł dla 
uprawnionych członków zawodników niezależnie od ilości zajęć oraz faktycznej obecności i 
uczestnictwa w zajęciach  

4. Wysokość składki członkowskiej za miesiące letnie (lipiec, sierpień), w których nie odbywają 
się zajęcia organizowane przez Klub wynosi 15 zł. Kwota ta jest niezależna od faktu 
wypożyczenia członka zawodnika do innego klubu lub ilości rodzeństwa w rodzinie. 

5. Zaleganie z wpłatami składek skutkuje: 
a) Powyżej 2 miesięcy wystawieniem przez Zarząd pisemnym wezwaniem do zapłaty,  
b) Powyżej 6 miesięcy skreśleniem z listy Członków Klubu.  

 
§ 4 

1. Z obowiązku płacenia składek członkowskich zwolnieni są:  
a. Członkowie wspierający,  
b. Członkowie zwyczajni,  



2. Z obowiązku okresowego płacenia składek członkowskich bądź też zapłaty zaległych składek, 
może być zwolniony małoletni Członek zawodnik znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej na pisemny wniosek opiekuna. Zwolnienie z obowiązku okresowego płacenia 
składek następuje na okres nieprzekraczający dwa miesiące. 

3. Z obowiązku okresowego płacenia składek członkowskich może być zwolniony małoletni 
Członek zawodnik z powodu kontuzji trwającej ponad 2 miesiące na pisemny wniosek 
opiekuna. 

4. Zwolnienia, o którym mowa powyżej, udziela Zarząd na mocy uchwały. 
§ 5 

1. Dla nowych adeptów hokeja deklarujących chęć wstąpienia do Klubu wprowadza się okres 
próbny obejmujący jeden trening w odpowiedniej wskazanej grupie wiekowej.  

2. Okres próbny (jeden trening) jest bezpłatny.  
3. W celu kontynuacji uczestnictwa w zajęciach, po okresie próbnym należy złożyć deklarację 

członkowską i opłacić składkę członkowską.  
 

§ 6 
1. Prawo interpretacji niniejszych postanowień regulaminu przysługuje Zarządowi Klubu.  
2. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Zarząd Klubu  
3. Statut, deklaracja członkowska, regulaminy oraz pozostałe ważne i obowiązujące dokumenty  

dostępne są na stronie internetowej klubu.”  
 
Uchwała zostanie opublikowana na stronie internetowej Klubu. 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Presowi, Skarbnikowi oraz Sekretarzowi Klubu. 
 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016r. 
 

Zarząd MUKS WTH Wrocław:   
1. ……………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………….. 
5. ……………………………………………………….. 
6. ……………………………………………………….. 
 

 
 
 
*nie dotyczy osób nie będących klubowiczami w grupie adaptacyjnej/nauki jazdy na łyżwach rolkach. 


