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Regulaminu Zasad Opłacania Składek Członkowskich 
Klubu MUKS Orlik Opole 

 
 

§ 1 
Składka Członkowska jest opłatą z tytułu bycia Członkiem Zwyczajnym Klubu. 

 
§ 2 

1. Stawka składki członkowskiej dla członków klubu czynnie uczestniczących w zajęciach 
organizowanych przez Klub wynosi 100 zł (sto złotych) miesięcznie, 
2. Stawka składki członkowskiej dla członków klubu czynnie uczestniczących w zajęciach 
organizowanych przez Klub będących rodzeństwem wynosi 75 zł (siedemdziesiąt pięć złotych) 
miesięcznie, za każde dziecko, trzecie dziecko z rodzeństwa uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie. 

 
§ 3 

1. Składkę członkowską płaci się przez 10 miesięcy w roku. 
2. Składki nie opłaca się w miesiącach letnich tj. lipiec i sierpień 
3.  Składkę członkowską należy wpłacać na konto klubowe do 5 każdego miesiąca z 

wyłączeniem miesięcy: lipiec i sierpień. 
4. Wysokość składek członkowskich jest niezmienna przez 10 miesięcy w roku, niezależna od 

ilości zajęć oraz faktycznej obecności i uczestnictwa w zajęciach. 
5. W przypadku osób, które złożyły rezygnację i ubiegają się o ponowne przyjęcie do klubu, 

opłata z tytułu ponownego przyjęcia wynosi 300zł. W uzasadnionych przypadkach, sytuacjach 
losowych Zarząd może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłaty z tytułu ponownego przyjęcia. 

6. Zaleganie z wpłatami składek skutkuje: 
6.1 w przypadku zalegania z płatnościami powyżej 2 miesięcy wystawieniem przez Zarząd 
pisemnego wezwania do zapłaty 
6.2 w przypadku zalegania z płatnościami powyżej 4 miesięcy wnioskiem Zarządu o skreślenie 
z listy Członków Klubu 

 
§ 4 

1. Z obowiązku płacenia składek członkowskich zwolnieni są: 
1.1 Członkowie Wspierający, 
1.2 Członkowie Honorowi Klubu, 
1.3 Pełnoletni Członkowie Zwyczajni Klubu będący jednocześnie zawodnikami oficjalnie 
zgłoszonymi do rozgrywek Ekstraligi lub I ligi hokejowej w danym sezonie rozgrywkowym. 

2. Z czasowego obowiązku płacenia składek członkowskich, pod  warunkiem uzyskania pisemnej 
zgody Zarządu klubu zwolnieni są: 

2.1 Członkowie Zwyczajni Klubu, będący uczniami SMS-u na czas trwania nauki w tej szkole,          
2.2 Członkowie Zwyczajni Klubu będący na wypożyczeniu w innym Klubie – na czas trwania 
wypożyczenia  

3. Z obowiązku okresowego płacenia składek członkowskich bądź też okresowego umorzenia, może 
być zwolniony małoletni Zwyczajny Członek Klubu znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej na 
pisemny wniosek opiekuna. 
4. Z obowiązku okresowego płacenia składek członkowskich może być zwolniony małoletni Zwyczajny 
Członek Klubu z powodu kontuzji trwającej ponad 2 miesiące na pisemny wniosek opiekuna 
 

 
 

 



§ 5 
1. Dla młodych i nowych adeptów hokeja deklarujących chęć wstąpienia do klubu wprowadza się 
jednomiesięczny okres próbny. 
2. Okres próbny jest bezpłatny. 
3. W trakcie okresu próbnego pobiera się kaucje za wypożyczony sprzęt w wysokości 100 zł, kaucja 
jest zwracana na koniec okresu próbnego. 
4. W celu kontynuacji uczestnictwa w zajęciach, po okresie próbnym należy złożyć deklaracje 
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. 
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