Uchwała Nr 3/2020
Z dnia 07.05.2020r.

Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Klubu Sportowego RC CLUB POZNAŃ
w sprawie nowego modelu finansowania klubu ze składek

§1
Od roku 2020 wysokość składki członkowskiej ulega zmianie i wynosi 440 zł rocznie.
§2
Składka dla członków, którzy nie ukończyli lat 16 wynosi 200 zł na rok lub 100zł na rok, jeśli
prawny opiekun małoletniego jest członkiem klubu. Składka dla członków, którzy nie
ukończyli lat 16 nie podlega obniżeniu.
§3
Od roku 2020 zmianie ulega sposób regulowania składki członkowskiej. Składka członkowska
jest płatna w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 200 zł jest płatna do końca pierwszego
kwartału roku, którego dotyczy. Druga rata w wysokości 240 zł jest płatna do końca trzeciego
kwartału roku, którego dotyczy.
§4
Składki członkowskie uiszczone na poczet roku 2020 według wcześniej obowiązujących zasad,
zostają zaliczone na poczet składki członkowskiej, zgodnie z zasadami wskazanymi w
niniejszej uchwale.
§5
Wysokość składki członkowskiej ulega obniżeniu w przypadku wykonywania przez członka
Klubu Sportowego RC CLUB POZNAŃ prac, związanych z utrzymaniem toru modelarskiego,
tj. wspólne prace przed zawodami, podczas zawodów, naprawy obiektu, przygotowanie toru,
prace konserwacyjne, pilnowanie toru podczas treningów otwartych dla osób spoza klubu,
przygotowywanie nagród, pomoc przy organizacji wydarzeń itp.
§6
Składka zostaje obniżona w wymiarze 80 zł za każdy dzień pracy członka Klubu Sportowego
RC CLUB POZNAŃ, związanym z utrzymaniem toru modelarskiego. Za dzień pracy uznaje
się wykonywanie na torze modelarskim pracy w wymiarze co najmniej 4h.
§7
Składka członkowska może być obniżona o kwotę maksymalnie 240 zł.
§8
Terminy i zakres prac w ramach w.w. dni/godzin może
Zebranie Członków.

wyznaczać Zarząd Klubu i Walne

§9
Terminy muszą być komunikowane ze stosownym, minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 10
Członek Klubu Sportowego RC CLUB POZNAŃ może wnioskować samodzielnie do
Zarządu Klubu chęć indywidualnego wykonania prac związanych z utrzymaniem toru
modelarskiego (np.: malowanie pit-stopu, dokonanie oprysku itp.) w dogodnym dla niego
terminie.
§ 11
Członkowie ponadprzeciętnie zaangażowani w utrzymanie toru modelarskiego, przez co
rozumie się zaangażowanie powyżej 3dni (3x4h) w roku modelarskim (trwającym od końca
pierwszego kwartału do końca trzeciego kwartału roku), zwolnieni zostają ze
wszystkich opłat startowych podczas zawodów organizowanych przez klub.
§ 12
Niniejszą uchwałą Walne Zebranie Członków przyjęło nowy model finansowania klubu –
jednogłośnie
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

