Uchwała Zarządu z dn.20.10.2018r. o zmianie wysokości składek na rok 2019
na podstawie Regulaminu Opłacania Składek Członkowskich, tekst jednolity z dnia 15.12.2015.

1. Składka członkowska opłacana jest:
1.1. w miesiącu listopad i grudzień 2018r. – jednorazowo
1.2. miesięcznie – do dnia 15-go każdego miesiąca
1.3. kwartalnie – do końca pierwszego miesiąca za dany kwartał
1.4. półrocznie – do końca pierwszego miesiąca każdego półrocza
w formie przelewu bankowego, pocztowego na konto bankowe Stowarzyszenia:
Klub Sportowy Gwardia 1924, 41-219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 126 B
Nr rachunku: PKO BP 83 1020 2498 0000 8902 0381 0298
Tytułem:
Składka członkowska – Nazwisko Imię - za 2019 r./ I-półrocze 2019/ I…IV kwartał 2019/
miesiąc I...XII 2019r.
4. Opóźnienie opłaty składki, powoduje jej wzrost o 10 zł za każdy miesiąc.
1. Wysokości składek dla Członków Klubu ustalona została w głosowaniu jawnym, na podstawie
§17 p.2 Statutu.
2. Wysokość składek na rok 2019 wraz z opłatą rocznej licencji, ustala się w wysokości:
– w wysokości 30 zł opłacanych miesięcznie
– w wysokości 85 zł opłacanych kwartalnie
– w wysokości 165 zł opłacanych półrocznie
– w wysokości 300 zł rocznie, opłaconej jednorazowo od 01.11.2018r. do 31.12.2018r.
– w wysokości 320 zł rocznie, wpłaconej po 01 stycznia 2019r.
2.1. dla członków zwyczajnych /z licencją PZSS / korzystających z regularnych zajęć
szkoleniowych organizowanych przez Stowarzyszenie w ramach sportu kwalifikowanego na
obiekcie miejscowym, posiadających status ucznia lub studenta do ukończenia 23 lat –
w wysokości 100,00 zł miesięcznie
2.2. dla członków zwyczajnych /bez lub z licencją PZSS/ korzystających z regularnych zajęć
szkoleniowych organizowanych przez Stowarzyszenie w ramach sportu kwalifikowanego na
obiekcie zamiejscowym, posiadających status ucznia lub studenta do ukończenia 23 lat –
w wysokości 30,00 zł miesięcznie
4. Wpisowe do stowarzyszenia wynosi 100,00 zł.

Uchwała Zarządu z dn 20.10.2018r. o wyróżnieniu najlepszych zawodników za 2018r.

Zarząd Klubu na podstawie §17 p.2 Statutu, przyznał 50% zniżki w składce członkowskiej
pięciu najlepszym zawodnikom w uznaniu za osiągnięcia i wyniki sportowe w 2018r.
Wszyscy wyróżnieni wielokrotnie osiągali czołowe lokaty w zawodach strzeleckich
a indywidualnie zakończyli rok startów na czołowych miejscach w rankingach ogólnopolskich
i wojewódzkich.
Wysokość ich składki za rok 2019 wynosi 150,- płatnej jednorazowo 1.11 – 31.12.2018r.
Nie podajemy tutaj danych personalnych wyróżnionych, ponieważ motywacyjne zachęcamy do
odszukania ich w komunikatach, podsumowaniach, rankingach, umieszczonych w sieci.

