
Wysokość miesięcznych składek członkowskich  

Górniczego Klubu Tenisowego „NAFTA” i zasady ich wpłacania 

 

 

1. Członkowie zwyczajni – 8 zł, wpłaty miesięczne. 

2. Członkowie sekcji brydża sportowego – 20 zł miesięcznie, wpłaty kwartalnie. 

3. Członkowie sekcji tenisa – 180 zł miesięcznie, wpłaty miesięczne. 

Ulgi w wysokości składek członków sekcji tenisa z tytułu pokrewieństwa:  

pierwsze dziecko – składka zasadnicza,  

rodzeństwo – 50% składki zasadniczej. 

4. Zasady wpłacania składek: 

Składki miesięczne członków sekcji tenisa wpłacane są do 10 dnia za dany miesiąc 

przelewem na konto GKT „Nafta” nr 36 1020 5402 0000 0602 0146 5467 lub do kasy 

Klubu. 

5. Nowy uczestnik grup naborowych (tj. nowy członek sekcji tenisa) wpłaca składkę 

miesięczną przed rozpoczęciem treningów na pierwszych zajęciach. 

6. Nieopłacenie składki w terminie skutkuje niedopuszczeniem do zajęć do czasu 

uregulowania składki. 

7. Bez względu na przyczyny i czasookres nieobecności na zajęciach, uregulowanie 

zaległości składkowych jest warunkiem ponownego przystąpienia do treningów. 

8. W przypadku udokumentowania choroby lub kontuzji trwającej ponad jeden miesiąc,  

w ramach pomocy w ponoszonych kosztach leczenia, Zarząd może obniżyć wysokość 

składki członkowskiej do 50% jej wysokości. Zarząd podejmuje decyzję na pisemny 

wniosek zainteresowanego po zasięgnięciu opinii trenera prowadzącego.  

9. Rezygnacja z członkostwa w sekcji tenisowej wymaga formy pisemnej (pismo 

doręczone bezpośrednio Kierownikowi klubu lub wysłane (listem poleconym)  

na aktualny adres klubu lub przesłane na aktualny adres mailowy klubu). Brak złożonego 

wypowiedzenia w formie papierowej jest równoznaczny z brakiem wypowiedzenia 

członkowstwa, a tym samym obowiązkiem systematycznych wpłat składek 

członkowskich do czasu złożenia skutecznego wypowiedzenia.  Ponowny akces do sekcji 

tenisa wymaga zgody Zarządu po zasięgnięciu opinii trenera. 



10. Składki członków zwyczajnych zbiera kierownik Klubu, a członków sekcji brydża 

kapitan tej sekcji i wpłaca do kasy Klubu. Wpłaty składek członkowskich są 

obligatoryjne. 

 

 

Powyższy regulamin został zatwierdzony uchwałą zarządu GKT „Nafta” przy PGNiG 

Oddział Zielona Góra z dnia 03.06.2019 i obowiązuje od 10.06.2019. 

 

Zielona Góra, 10.06.2019 

 


