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Regulamin
Składek Członkowskich oraz innych płatności w Bestios
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Regulamin opisuje zasady opłat członkowskich z tytułu przynależności do stowarzyszenia BESTIOS.
Definicje:
1. Składka członkowska – na podstawie statutu stowarzyszenia ustalona kwota wnoszona co miesiąc przez
członków stowarzyszenia na realizację celi statutowych. W naszym stowarzyszeniu składki zostały
zróżnicowane w zależności od przynależności do określonej sekcji.
2. Członek Stowarzyszenia – osoba która złożyła wniosek o przynależność do naszego stowarzyszenia oraz jej
członkostwo zostało zatwierdzone przez zarząd stowarzyszenia. Członkami mogą być osoby niepełnoletnie
pod warunkiem wypełnienia odpowiedniego formularza w formie elektronicznej lub papierowej.
W naszym stowarzyszeniu występuje zróżnicowanie składek członkowskich w zależności od przynależności do
danej sekcji lub programu.
Wyróżniamy następujące składki członkowskie za poszczególne sekcje:
I. SKAŁADKA MIESIĘCZNA:
1. Sambo
a. Sambo Sistema – 130 zł przez pierwsze 3 miesiące następnie 100 zł.
b. Sambo Combat – 100 zł.
c. Sambo Sportowe – 100 zł.
d. Sambo Dzieci – 80 zł.
2. Taekwondo Olimpijskiego
a. Taekwondo dzieci i młodzieży – 80 zł
3. Sekcje Militarne
a. Sekcja Samoobrony – 80 zł
i
W przypadku zwiększenia ilości czasu treningu lub dni treningowych 100 zł
4. Piłka Ręczna (zajęcia ze sportu powszechnego)
a. Dzieci i młodzież – 100 zł,
5. Piłka Siatkowa (zajęcia ze sportu powszechnego)
a. Dzieci i młodzież – 100 zł,
II. SKŁADKA ROCZNA
1. Dotyczy wszystkich członków i wynosi:
a. 100 zł od osób pełnoletnich.
b. 50 zł od osób niepełnoletnich.
2. Składka roczna dotyczy wszystkich bez wyjątku łącznie z zarządem i komisją rewizyjną.
3. Składka roczna wpłacana jest zawsze przy nowych członkach.
Przy wpłacie gotówkowej za sekcje członkowskie w klubie doliczana będzie opłata manipulacyjna 50 zł doliczane
do każdej składki członkowskiej. Powyższa opłata nie dotyczy działalności statutowej odpłatnej.
Pozostałe działania są działaniami działalności odpłatnej stowarzyszenia i opłaty są uregulowane cennikiem.
1. Wynajęcie Sali bez trenera 1h – 100 zł
2. Trening indywidualny – 100 zł/h
3. Wynajęcie trenera 100 zł/jednostka treningowa
4. Profilaktyka kręgosłupa ćwiczenia na profilaktorze SPINE FIT (około 40 min) – 70 zł
5. Inne zajęcia 3 razy w tygodniu – 100 zł.
W przypadku kiedy na trening przychodzi rodzeństwo odpłatność zmniejsza się do:
a. Taekwondo Olimpijskie Dzieci – 100 zł za rodzeństwo,
b. Sambo Dzieci – 100 zł za rodzeństwo,
c. Sambo Combat i Militarne – 10 zł na jednej składce mniej.
Honorujemy Białostocką Kartę Dużej Rodziny 50 % mniej odpłatności w sekcjach dzieci.
Termin odpłatności składki jest to 1 dzień miesiąca lub drugi trening w danym miesiącu.
Składki należy opłacać należnym tytułem:
1. Nazwa sekcji / imię i nazwisko / miesiąc i rok
2. Składka roczna imię i nazwisko/ rok
3. Np. Sambo Combat, Jan Kowalski, 09.2017 lub taekwondo, Jan kowalski, 09.2017
Składki opłacone ale pod innym tytułem będą nieksięgowane i będą traktowane jako darowizna
W przypadku przekroczenia terminu płatności przyznane dofinansowania i zniżki przepadają.
Na podstawie Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 28 kwietnia 2013 roku oraz
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 roku w sprawie zwalczania opóźnień w
płatnościach w transakcjach handlowych. Zgodnie z art. 10 ww. ustawy, wierzycielowi od dnia wymagalności
roszczenia, bez dodatkowego wezwania, przysługuje od dłużnika równowartość 40 euro tytułem stałej
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rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. W naszym klubie po każdym dniu 15 miesiąca będzie
uruchamiana procedura windykacyjna.
Na podstawie ww. przepisu nie opłacona składka będzie wraz z opłatą należną przekazywana do firmy
windykacyjnej.
W 2015 roku zmienia się nr konta bankowego.
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