Tekst jednolity Regulaminu opłacania składek – Załącznik nr I do Uchwały Zarządu nr 3 z dnia 9 września 2017r.

Regulamin opłacania składek członkowskich
Klubu Jeździeckiego KAPADA WIRY
1. Wpisowe do Klubu wynosi:
1) Osoby pełnoletnie: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych),
2) Osoby małoletnie: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych),
Składkę należy uiścić wraz ze złożeniem Deklaracji członkowskiej.
2. Składka roczna członka Klubu wynosi 120,00 zł (10,00 zł za miesiąc). Składka roczna obejmuje
okres od stycznia do grudnia danego roku. W przypadku przyjęcia w poczet członków w trakcie
roku, składkę oblicza się proporcjonalnie (miesięcznie), licząc od miesiąca w którym podjęto
uchwałę o przyjęciu w poczet członków Klubu. Składkę należy uiścić jednorazowo z góry za cały
rok, najpóźniej w do 15 stycznia danego roku lub w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały
o przyjęciu w poczet członków Klubu. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie
niewykorzystana składka nie jest zwracana lecz przeznaczana na cele statutowe Klubu.
3. Klub prowadzi zajęcia sekcyjne w których mogą uczestniczyć członkowie Klubu na koniach
zapewnianych przez Klub lub na koniach prywatnych.
4. Osoby chcące brać udział w zajęciach sekcyjnych zobowiązane są do złożenia deklaracji o chęci
uczestnictwa w takich zajęciach na dany rok szkolny (na początku września) celem ułożenia
możliwych grafików zajęć sekcyjnych.
5. Zajęcia sekcyjne obywać się będą w dużych grupach (4-6) koni lub małych grupach (2) konie lub
indywidualnie (1) koń, w trakcie roku szkolnego. Klub ustala zajęcia sekcyjne (grupy i treningi
indywidualne, ich częstotliwość) biorąc pod uwagę złożone deklaracje członków, umiejętności
jeździeckie członków, możliwości czasowe członków i trenerów oraz dostępność koni.
6. Opłata miesięczna za zajęcia sekcyjne wynosi:
1) Zajęcie w dużych grupach na koniu zapewnianym przez Klub: 400,00 zł (słownie: czterysta
złotych),
2) Zajęcia w dużych grupach na koniu prywatnym: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt
złotych),
3) Zajęcia w małych na koniu zapewnionym przez Klub: 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt
złotych),
4) Zajęcia w małych grupach na koniu prywatnym: 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych).
5) Zajęcia indywidualne na koniu zapewnionym przez Klub: 750,00 zł (słownie: siedemset
pięćdziesiąt złotych),
6) Zajęcia indywidualne na koniu prywatnym: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).
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7. Opłaty o których mowa w ust. 6 są opłatami ryczałtowymi za dany miesiąc kalendarzowy
i obejmuje zarówno w ramach zajęć grupowych jak i indywidualnych co do zasady 2 godziny
treningów (po 60 minut) w każdym tygodniu, z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych
itp. Zajęcia będą ustalane grafikiem. W ciągu roku w miesiącach od września do czerwca – będzie
przypadało średnio 8 godzin miesięcznie).
8. Członek Klubu który otrzyma grafik swoich zajęć sekcyjnych na dany rok szkolny, zobowiązany jest
do uczestnictwa w nich i ponoszenia miesięcznych opłat zgodnie z ust. 6 . Opłat za kolejny miesiąc
należy dokonać z góry do 5 (piątego) dnia danego miesiąca.
9. Uczestnik zajęć sekcyjnych, z ważnych powodów może poprosić o zmianę grafiku, co w miarę
możliwości zostanie to uwzględnione.
10. Z ważnych powodów, uczestnik zajęć sekcyjnych może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach
sekcyjnych w danym roku składając stosowne oświadczenie z co najmniej miesięcznym
wypowiedzeniem – przy czym zobowiązany jest pokryć składkę za ten okres (okres
wypowiedzenia). Z ważnych powodów Zarząd może podjąć uchwałę o zwolnieniu uczestnika
z poniesienia tej opłaty w okresie wypowiedzenia.
11. W przypadku gdy ustalone grafikiem zajęcia sekcyjne nie odbędą się z przyczyn leżących po
stronie Klubu (w szczególności z uwagi na warunki pogodowe, nieobecność trenera, kontuzje
kona) – zajęcia te zostaną odrobione w innym terminie ustalonym z uczestnikiem.
12. Wszystkie opłaty o których mowa w niniejszym Regulaminie należy wpłacać, na rachunek
bankowy Klubu prowadzony w mBank S.A. nr 21 1140 2004 0000 3702 7706 4719.
13. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 9 września 2017 roku.
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