
 

R E G U L A M I N 
OPŁACANIA  SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 

KLUBU STRZELECKIEGO „EXPERT” LOK w Jaworznie 

 

 

Członkowie Klubu Strzeleckiego „EXPERT” LOK w Jaworznie ( dalej zwany 

Klubem), są zobowiązani do opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz 

Klubu zgodnie ze Statutem LOK oraz niniejszym regulaminem. 

 

§ 1. 

 

Członkowie Klubu są zobowiązani do opłacania składki członkowskiej, w wysokości 

uchwalonej przez Zarząd Klubu. 

Zarząd Klubu ustala wysokość wpisowego dla nowo wstępujących członków Klubu. 

 

 

§ 2. 

 

Wszyscy członkowie Klubu za wyjątkiem członków honorowych zobowiązani są do 

opłacania innych świadczeń obowiązujących w stowarzyszeniu LOK, zgodnie ze statutem 

LOK i decyzjami władz stowarzyszenia. 

Składek wynikających z członkostwa Klubu w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego i 

innych organizacjach związanych ze strzelectwem, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, a 

opłacenie ich jest niezbędne do uprawiania tej dyscypliny sportu. 

 

 

OPŁACANIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 

 

§ 3. 

 

Członkowie klubu przedłużający licencję zawodniczą na kolejny rok kalendarzowy winni 

opłacić składkę członkowską wraz z opłatą za jej wydanie jednym przelewem na rachunek 

klubu w terminie do 31 grudnia kończącego się roku. Pozostali członkowie opłacają składkę 

również do końca grudnia za rok następny tylko i wyłącznie na rachunek klubu. 

§ 4. 

 

Klubowa składka członkowska powinna być opłacona jednorazowo za cały rok. W 

uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może wyrazić zgodę na rozłożenie 

wpłacania składki na dwie równe raty. 

 

            § 5. 

Składki nadpłacone (opłacane z góry za następne miesiące) nie podlegają zwrotowi w 

przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie lub jej dyscyplinarnego  

skreślenia przez Zarząd z listy członków Klubu. 

§ 6. 



 

Zaleganie w opłaceniu składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu w okresie 

powyżej 6 miesięcy może spowodować skreślenie z listy członków Klubu bez 

powiadomienia. 

Decyzje o skreśleniu podejmuje Zarząd Klubu. Wznowienie członkostwa w Klubie, 

wymaga procedury identycznej jak dla osób nowo wstępujących. Decyzję o ponownym 

przyjęciu osób skreślonych z powodu zalegania w składkach podejmuje Zarząd Klubu. 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 7. 

 

W uzasadnionych przypadkach Zarząd ma prawo odstąpić od przewidzianych w     

niniejszym regulaminie procedur i opłat. 

 

Regulacje prawne i organizacyjne niewymienione w niniejszym regulaminie, związane z 

działalnością, organizacją i funkcjonowaniem Klubu, prawami i obowiązkami członków 

reguluje Statut LOK oraz inne uregulowania ustawowe i regulaminowe. 

 

§ 8. 

 

   Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Klubu w dniu 21.12.2022 roku i 

   obowiązuje od dnia jego podpisania. 

 

 

Jaworzno, dnia 21.12.2022 r 

                                                                                                              

                                                                                                      Prezes 

Przemysław Niedzielski



 


