Regulamin składek Stowarzyszenia Kibiców Słupskiej Koszykówki
„czarni.slupsk.pl”
§1
Składki członkowskie stanowią podstawowe źródło finansowania Stowarzyszenia i są w
całości przeznaczone na realizację jego celów statutowych.
§2
Osobą odpowiedzialną za pobieranie składek członkowskich jest wybrany przez Walne
Zgromadzenie skarbnik Zarządu Stowarzyszenia.
§3
1) Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zgromadzenie członków.
2) Stawka składek członkowskich określona jest w niniejszym regulaminie.
§4
1) Składki członkowskie mogą być uiszczane za pomocą przelewu na rachunek
Stowarzyszenia bądź wpłacane bezpośrednio do skarbnika.
2) W przypadku przelewu w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko członka

Stowarzyszenia, za którego opłacona zostaje składka.
§5
1) Składki członkowskie uiszczane są w trybie rocznym, który obejmuje 12 kolejnych cykli
rozliczeniowych.
2) Cykl rozliczeniowy stanowi jeden miesiąc kalendarzowy - składka obowiązuje od
pierwszego dnia miesiąca, w którym została zapłacona, do ostatniego dnia miesiąca po
upłynięciu roku.
3) Po upłynięciu roku od wpłacenia ostatniej składki, kolejna powinna zostać wpłacona na
konto Stowarzyszenia bądź skarbnikowi najpóźniej do ostatniego dnia następnego
miesiąca.
§6
W przypadku rezygnacji z udziału w Stowarzyszeniu bądź usunięcia dyscyplinarnego
wcześniej wpłacone składki nie są zwracane.
§7
1. Nieopłacenie składki skutkuje usunięciem z listy członków Stowarzyszenia.
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2. Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia z powodu nieopłacenia składki
może ponownie wstąpić w szeregi SKSK "czarni.slupsk.pl" najwcześniej po trzech
miesiącach od wygaśnięcia jej członkostwa.

§8
Wysokość składek członkowskich ustala się na poziomie 50 zł rocznie.
§9
W indywidualnych przypadkach, spowodowanych szczególną sytuacją materialną, możliwe
jest częściowe obniżenie stawki bądź całkowite zniesienie obowiązku uiszczania składek.
1) Z wnioskiem o obniżenie bądź zniesienie obowiązku uiszczania składek należy osobiście
zwrócić się do Zarządu Stowarzyszenia.
2) Zarząd Stowarzyszenia, po konsultacji z wnioskodawcą, na drodze uchwały podejmuje
decyzję o obniżeniu stawki bądź zniesieniu obowiązku uiszczania składek.
3) Decyzja Zarządu podejmowana jest na czas nieokreślony lub określony, zawarty w treści
uchwały.
§ 10
1) Zmiana treści niniejszego regulaminu, wraz z wysokością stawek składek członkowskich,
może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy pięciu członków Stowarzyszenia.
2) Przyjęcie zmiany postanowień regulaminu następuje w formie uchwały Walnego
Zgromadzenia.
3) Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia.
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