
    Załącznik nr 2 

        Do Uchwały nr 59/V/2016  Zarządu GKS ,,Bełchatów’’ S.A. 

        z dnia 30.11.2016 r. 

 

Regulamin opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych 

zawodników zespołów młodzieżowych GKS ,,Bełchatów’’ S.A. 

obowiązujący od dnia 1.01.2017 r. 

§ 1 

Z tytułu świadczenia usługi treningowej o której mowa w Regulaminie szkolenia sportowego zespołów 
młodzieżowych w Górniczym Klubie Sportowym „Bełchatów” Spółka Akcyjna,  GKS pobiera opłaty : 

1. Opłata wpisowa  ( obowiązuje przy naborze od 1.08.2017 r. ) – dla zawodnika piłki nożnej - w wysokości 180,00 zł., jest 
związana z przyjęciem zawodnika i zapewnieniem podstawowego sprzętu sportowego, tj jedna koszulka treningowa, 
spodenki, 2 pary getrów, piłka. 

2.  Opłata zasadnicza : 

2.1. zawodnik piłki nożnej  - w wysokości 60,00 zł., pobierana jest  raz w miesiącu za wyjątkiem VII i XII, do 10 każdego 
miesiąca z góry. Opłata obowiązuje od miesiąca przyjęcia w poczet zawodników. Jeżeli przyjecie następuje po 15. 
dniu danego miesiąca, opłaty zostają naliczane od następnego miesiąca. 

2.2. zawodnik zapasów – w wysokości 40,00 zł., pobierana jest  raz w miesiącu, do 10 każdego miesiąca z góry. Opłata 
obowiązuje od miesiąca przyjęcia w poczet zawodników. Jeżeli przyjęcie następuje po 15. dniu danego miesiąca, 
opłaty zostają naliczane od następnego miesiąca. 

3.  W przypadku gdy w GKS trenuje rodzeństwo, opłata zasadnicza za drugie dziecko wynosi 50 % , za trzecie i kolejne nie 
jest pobierana. 

4. Opłata turniejowa/obozowa w wysokości uzgadnianej każdorazowo przez rodziców, trenera prowadzącego i trenera 
koordynatora w wysokości uzasadnionej poniesionymi kosztami. Ostateczną decyzję o wysokości podejmuje Zarząd 
klubu. 

5. GKS przewiduje możliwość zmniejszenia lub zniesienia opłat wpisowej, zasadniczej i turniejowej/obozowej w 
uzasadnionych przypadkach. Decyzję podejmuje zarząd klubu na podstawie wniosku złożonego przez zawodnika               
( rodziców/opiekunów prawnych ).  Formularz do pobrania ze strony www.gksbelchatow.com , zakładka – szkolenie. 

6. Opłaty z tytułu zakupu sprzętu sportowego dla rocznika ustalane są w oparciu o ceny zakupy stosowane w wybranym 
przez rodziców i trenera prowadzącego sklepie. 

7.  Z tytułu rezygnacji z zajęć w GKS klub pobiera opłatę jeżeli przepisy PZPN taką opłatę przewidują. 

8.  W przypadku transferu zawodnika do innego klubu GKS przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie / opłata z tytułu 
sprzedaży praw do zawodnika. 

§ 2 

Płatności  

1. Opłaty o których mowa w § 1 należy dokonywać na rachunek bankowy klubu w PKO BP o numerze     87 1440 1257 0000 
0000 0228 2259 z właściwym dopiskiem: ,, opłata wpisowa’’, ,, opłata zasadnicza’’, ,, opłata turniejowa/obozowa’’, 
,,opłata na sprzęt sportowy’’/ ,,imię i nazwisko zawodnika’’ / ,,rocznik’’. 

2. Klub z tytułu opłat wystawia  paragony fiskalne. Rodzic/opiekun prawny może otrzymać fakturę zamiast paragonu, pod   
warunkiem uprzedniego zadeklarowania takiej potrzeby w formie maila na adres szkolenie@gksbelchatow.com W treści 
maila należy podać imię i nazwisko odbiorcy faktury, adres oraz imię i nazwisko zawodnika, rocznik. 

 

http://www.gksbelchatow.com/
mailto:szkolenie@gksbelchatow.com

