
REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH  
BKS „STAL” BIELSKO-BIAŁA

1. Opłacanie składek członkowskich jest statutowym obowiązkiem każdego członka klubu. 
W związku z powyższym każdy członek klubu powinien opłacać składki członkowskie wg niżej 
ustalonych zasad.

2. Wysokość składki członkowskiej zwyczajnej zależy od ilości treningów i sekcji
SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ – 150 zł/ miesięcznie (2 x w tygodniu) od 01.07.2021 
SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ (JUNIORZY) – 75 zł/ miesięcznie (2 x w tygodniu) od 01.07.2021 
SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ – 150 zł/ miesięcznie  (2 x w tygodniu) od 01.07.2021 
SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ (UCZENNICE EDU SPORT) – 75 zł/ miesięcznie (2 x w tygodniu) 
od 01.07.2021 
BKS KIDS – 100 zł/ 1x w tygodniu od 01.07.2021 

3. SKŁADKA CZŁONKOWSKA WAKACYJNA 50 zł dla osób nie trenujących w okresie od lipiec - 
sierpień.

4. Istnieje możliwość obniżenia składki członkowskiej do kwoty 30 zł dla osób nie trenujących, pod 
warunkiem zgłoszenia/prośby w formie pisemnej do Zarządu BKS „Stal” w miesiącu  poprzedzającym 
absencję na treningach. 

5. Dla osób szczególnie udzielających  się w pracy dla Stowarzyszenia i tych osiągających wysokie wyniki 
sportowe uchwala się składkę członkowską w kwocie 30 zł.
Taką decyzję podejmuje Zarząd BKS „Stal”. Wnioski można składać w sekretariacie klubu.

6. Za wybitne wyniki sportowe oraz pracę na rzecz stowarzyszenia uchwala się składkę członkowską 
w kwocie 10 zł.

7. Dla trenującego rodzeństwa klub wprowadza następującą ulgę: pierwsze dziecko opłaca składkę              
członkowską w wysokości 100%, każde następne w wysokości 50%. 

8. Składka powinna być opłacona do 10 – go dnia każdego miesiąca z góry.

Ponadto zgodnie ze Statutem BKS „Stal” Bielsko-Biała, Klub zrzesza członków zwyczajnych, 
wspierających i honorowych. Obowiązkiem członków jest opłacanie minimalnej rocznej składki 
członkowskiej w wysokości:

Opłata roczna płatna jednorazowo dla czynnych zawodników niepełnoletnich 25 zł
Opłata roczna płatna jednorazowo dla czynnych zawodników pełnoletnich 50 zł
Opłata roczna płatna jednorazowa dla emerytów i rencistów wynosi 50 zł
Opłata roczna płatna jednorazowo dla pozostałych członków wynosi 100 zł
Wpisowe dla nowych członków płatne jednorazowo w wysokości 10 zł 

Powyższe składki członkowskie nie są opłatą za zajęcia.
Opłacanie składek członkowskich jest potwierdzeniem członkostwa i przynależności do klubu.

Regulamin obowiązuje od dnia  01.07.2021  do odwołania.



Miesięczne opłaty sekcyjne płatne do 10 dnia każdego miesiąca na konto
BKS „Stal” ul. Rychlińskiego 19, 43-300 Bielsko-Biała

ING BANK ŚLĄSKI  35 1050 1070 1000 0090 8068 0672
lub gotówką w księgowości Klubu.  

Informacja:  33 497 52 63,  509 914 922  

BIALSKI KLUB SPORTOWY „STAL” BIELSKO-BIAŁA 

ul. Rychlińskiego 19, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 497-52-63,  509 914 922  

http://bksstal.pl/

https://www.facebook.com/BKSStalBB/

ING BANK ŚLĄSKI  35 1050 1070 1000 0090 8068 0672

http://bksstal.pl/

