
Regulamin opłacania składki członkowskiej 

Postanowienia ogólne: 

 
1. Każda osoba, przystępując do Stowarzyszenia "Kuma Judo", zwanego dalej również 

Klubem lub Klubem Sportowym zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich 

zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd Klubu. 

 

2. Opłacenie składki członkowskiej i wypełnienia deklaracji członkowskiej warunkiem 

uzyskania tytułu członka Klubu (zarówno uczestnika jak i zwyczajnego). 

 

3. Nie opłacenie składki członkowskiej może być jedną z przyczyn usunięcia osoby z listy 

członków Klubu. O skreśleniu osoby z listy członków Klubu decyduje Zarząd Klubu w 

drodze uchwały. 

 

4. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do deklaracji członkowskiej, jest także dostępny 

na stronie internetowej www.kumajudo.pl. 

 

5. O wysokości składki decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały. 

 

6. O sposobie i warunkach opłacania składek członkowskich decyduje Zarząd Klubu w 

drodze uchwały. 

 

7. Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego opłacania składek 

członkowskich podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały. 

 

Wysokość składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania: 
 

1. Wysokość składki członkowskiej wynosi: 

Członkowie uczestnicy: 

Grup FUNNY JUDO – 140 zł  

Grup MINI JUDO – 150 zł  

Grup MINI SPORT – 160 zł  

Grup SPORT – 160 zł  

Grup MASTERS – 150 zł  

Grup GIMNASTYKI – 150 zł 

 

• W przypadku rodzeństwa lub trenującego rodzica, przysługuje zniżka 

rodzinna. Składka członkowska wynosi 130 zł miesięcznie za osobę 

• Kwota składki członkowskiej jest uśrednioną opłatą obowiązującą przez cały 

rok szkolny. 

• Miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) są miesiącami bez składkowymi. 

• Składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia i w związku z tym nie 

obowiązują odliczenia za nieobecności na zajęciach 

• Składkę  należy uiszczać przelewem do 10 dnia każdego miesiąca. 

• Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu składki członkowskiej 

(miesięcznie) oraz ubezpieczenia (raz w roku) zgodnie z regulaminem klubu. 

 

Członkowie zwyczajni – 140 zł rok 

Członkowie wspierający – zwolnieni z opłacania składki członkowskiej 

 

 

 

http://www.kumajudo.pl/


2. Składki nadpłacone za miesiące z góry nie podlegają zwrotowi w przypadku 

rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez 

Zarząd z listy członków Klubu. 

 

3. Członek Klubu (lub opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić Klub 

długotrwałej absencji dziecka lub o rezygnacji z członkostwa w klubie drogą 

mailową bądź pisemnie. 

 

 

 Numery kont obowiązujące od 1 marca 2020 r na które należy 

 dokonywać wpłat: 
 

 

WPŁATY ZA UBEZPIECZENIE I OBOZY, WYJAZDY: 

Kuma Judo ul. Obrońców Tobruku 38/316 01-494 Warszawa 

Nr konta 49 1050 1025 1000 0090 3065 8273 

W tytule: ubezpieczenie, rok oraz imię i nazwisko dziecka / termin obozu, wyjazdu, miejsce, 

imię i nazwisko dziecka oraz nazwisko trenera 

 
WPŁATY SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 

Kuma Judo ul. Obrońców Tobruku 38/316 01-494 Warszawa 

Nr konta 42 1050 1025 1000 0090 8003 9838 

W tytule: składka członkowska, miesiąc, imię i nazwisko dziecka, grupa, trener 

 

Postanowienia końcowe: 

 
1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd, kierując się 

obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem Klubu. 

 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia w 

sprawie jego przyjęcia, gdzie Regulamin ten stanowi integralną część tej uchwały. 

 
3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i roszczenia finansowe 

uczestnika zajęć powstałe w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków, do momentu 

uiszczenia przez niego składki członkowskiej i opłaty za ubezpieczenie (wpłynięcia na 

konto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


