
 

 
 

W celu stworzenia najlepszych warunków rozwoju i zapewnienia najwyższej jakości 
szkolenia i infrastruktury sportowej Zarząd Klubu Sportowego Enea Energia Kozienice 
(dalej: Klub), w ramach swojej działalności statutowej wprowadza wewnętrzny Regulamin 
Pobierania Opłat (dalej: Regulamin), którego celem jest zbieranie funduszy wspierających 
potrzeby grup młodzieżowych i umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Klubu. 
Regulamin jest skierowany do wszystkich, którzy chcą wspierać rozwój zawodników grup 
młodzieżowych, działających w strukturach klubowych. 
 

REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT 
Sekcja piłkarska 

Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2021 
 

ZASADY OGÓLNE 
 

1. Klub ustala następujące rodzaje opłat pobieranych od rodziców lub 
prawnych opiekunów zawodników:   

Opłatę wstępną; 
Opłatę miesięczną; 
Opłatę przejściową / chorobową; 
Opłaty za odzież i sprzęt sportowy; 
Opłaty za wyjazdy meczowe i turniejowe; 
Opłaty za obozy, zorganizowane wycieczki i imprezy integracyjne; 
Opłatę dyscyplinarną. 
Opłatę za rozgrywki ligowe 
Opłaty za lekarskie badanie okresowe 
 

2. Opłaty pobierane za przynależność zawodnika i uczestnictwo w działalności 
Klubu: 
2.1. Opłata wstępna w wysokości 100 zł płatnych jednorazowo w całości jest 

obligatoryjna dla wszystkich nowych członków Klubu i jest wnoszona 
najpóźniej w terminie 14 dni od daty pierwszego treningu, obejmuje ona 
wpisowe oraz opłatę za uczestnictwo w treningach w pierwszym miesiącu 
rozliczeniowym. 

2.2.  Opłata miesięczna w wysokości 75 zł płatnych przez 11 miesięcy roku 
kalendarzowego (z wyłączeniem lipca) wnoszona z góry najpóźniej do 5 
dnia każdego miesiąca. Jeżeli z tej samej rodziny do klubu należy kolejne 
dziecko wówczas opłata miesięczna za drugie i każde kolejne dziecko wynosi 
50 zł miesięcznie. 

2.3. Opłata przejściowa w wysokości 40 zł płatnych za lipiec (okres o niskiej 
intensywności treningowej) lub każdy inny miesiąc w czasie którego zawodnik 
nie uczestniczył w zajęciach przez okres dłuższy niż 30 dni z powodu 
kontuzji, choroby lub uzasadnionego wypadku losowego. Każdy przypadek 
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musi być zgłoszony  w ciągu 7 dni od dnia jego zaistnienia do Trenera 
prowadzącego. 

2.4. Opłaty za odzież i sprzęt sportowy: 
2.4.1. Klub zapewnia zawodnikowi odzież sportową i sprzęt odpłatnie. 

Zawodnik uczestniczy w zajęciach we wskazanej i zaakceptowanej 
przez Trenera i Zarząd Klubu odzieży sportowej. Obowiązują stroje w 
barwach klubowych. Zgodnie z ogłoszonym katalogiem strojów na 
dany sezon.  

2.4.2. Klub dokonuje zakupu odzieży i sprzętu sportowego dla danego 
zespołu na podstawie wniosku (zapotrzebowania) Trenera 
prowadzącego i późniejszej akceptacji Zarządu Klubu. Zarząd 
Klubu po kalkulacji określa wysokość odpłatności dla zawodników. 

2.4.3. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodzica / 
opiekuna prawnego zawodnika Zarząd Klubu może ustalić 
częściową odpłatność za odzież i sprzęt sportowy. 

2.4.4. Rodzice / opiekunowie prawni zawodnika są zobowiązani do zakupu 
strojów meczowych, dresów i ortalionów co 24 miesiące. 

2.4.5. Istnieje możliwość zakupu strojów meczowych lub innych drużynowych 
elementów wyposażenia częściej niż co 24 miesiące, ale każdorazowo 
wymaga to konsultacji z Trenerem i zgody Zarządu. 

2.5. Opłaty za wyjazdy meczowe i turniejowe. Mecze towarzyskie i turnieje, 
organizowane poza ligowym systemem rozgrywek w miejscu i terminie 
uzgodnionym przez Trenera z rodzicami / opiekunami prawnymi zawodnika 
wymagają dodatkowej opłaty przeznaczonej na dojazd i powrót drużyny, 
wpisowego, wyżywienia zakwaterowania itp. Wysokość opłaty jest 
każdorazowo ustalana przez Trenera z rodzicami / opiekunami prawnymi 
zawodnika. 

2.6. Opłaty za zorganizowane wycieczki i imprezy integracyjne itp. 
W ramach realizacji zadań statutowych Klub organizuje także inne formy 
integracji i współzawodnictwa, takich jak m.in. wycieczki i imprezy integracyjne 
i inne. Opłaty, ze względu na swoją specyfikę są ściśle uzależnione od 
poszczególnego wydarzenia i każdorazowo koszty są odrębnie kalkulowane. 
Zarząd w porozumieniu z Trenerem prowadzącym oraz rodzicami i 
opiekunami prawnymi zawodnika ustala wysokość opłaty oraz 
nieprzekraczalny termin jej uiszczenia. 

2.7. Opłata dyscyplinarna wnoszona w nadzwyczajnych okolicznościach w 
przypadku rażącego naruszenia regulaminu Klubu, wybitnie niesportowego 
zachowania, lub działania skierowane przeciwko klubowi, lub jego działania 
mogącego niekorzystnie wpłynąć na wizerunek Klubu na zewnątrz , 
zawodnika lub jego rodzica / opiekuna prawnego. Każdy indywidualny 
przypadek rozpatrywany jest przez Zarząd Klubu w terminie 30 dni od daty 
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jego zaistnienia. Minimalna opłata wynosi 100zł, a maksymalna 500zł, ale 
może być także ustalona w wysokości proporcjonalnej do poniesionych strat. 

2.8. Rozgrywki ligowe.  
2.8.1. Koszty związane z uczestnictwem zawodnika w rozgrywkach ligowych 

tj.transport, opłaty licencyjne, opłaty sędziowskie, opłaty za opiekę 
medyczną nie są dodatkowo płatne przez rodziców i opiekunów. I 
dotyczą tylko zawodników , którzy uiszczają terminowo składki i opłaty 
podane w pkt. od 2.1 do pkt. 2.4.4 włącznie. Koszty te w całości ponosi 
klub KS Energia Kozienice 

2.8.2. Trener prowadzący wyznacza samodzielnie powołania zawodników do 
uczestnictwa w zawodach, ustala czas gry, oraz pozycje na której gra 
dany zawodnik. Powołania, czas gry , pozycje na której występuje 
zawodnik , nie mogę być uzależniane do płacenia składek z pkt. 2.1 do 
pkt 2.6 

2.9. Badania lekarskie muszą być wykonywane zgodnie z aktualnym 
rozporządzeniem Ministra zdrowia. Wszelkie opłaty związane z nimi są 
ponoszone w całości przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

2.9.1. Zawodnik uczestniczący w treningach i meczach ligowych musi 
posiadać aktualne badania lekarskie o których mowa w pkt.2.9, 
przestrzeganie terminów jest w gestii rodzica / opiekuna prawnego.  

 
 

3. Zwolnienia z opłacania składek są: 
3.1. W wysokości 100% dzieci osób których rodzice lub opiekunowie prawni są 

członkami zarządu klubu KS Energia Kozienice podanych w pkt.2.2 oraz pkt 
2.3  

3.2. W wysokości 20%  tj.dla punktu 2.2 - 60zł oraz dla punktu 2.3 - 32zł dla 
trenerów oraz osób zatrudnionych w klubie KS Energia Kozienice. 

 
4. W przypadku braku wpłat.  Rodzic / opiekun prawny zawodnika jest zobowiązany 

do terminowego regulowania zobowiązań. W przypadku braku wpłaty dłuższej niż 2 
miesiące, zawodnik jest automatycznie wypisywany z klubu. Na pisemny wniosek 
rodzica lub opiekuna prawnego, w którym zgłoszą chęć uczestnictwa w zajęciach 
klubu KS Energia Kozienice pomimo nie płacenia opłat wymienionych w pkt.2.1 do 
2.6 , klub zgodnie z założeniami statutowymi gwarantuje zawodnikowi treningi raz w 
tygodniu w wyznaczonej przez Zarząd dowolnej grupie wiekowej. Jednak bez 
możliwości grania w rozgrywkach ligowych wspomnianych w pkt. 2.8 oraz sparingach 
i turniejach wymienionych w pkt. 2.5.Ponadto zawodnik który ma zaległości wobec 
klubu nie może brać udziału w żadnych zajęciach dodatkowych darmowych lub 
płatnych organizowanych przez klub KS Energia Kozienice.  Punkt ten też dotyczy 
zawodników wobec których istnieją zaległe składki z lat 2019 i 2020. 
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5. Postanowienia końcowe 
5.1. Wszystkie wpłaty  należy dokonywać na subkonto Klubowe Energia Kozienice 

76 1240 5862 1111 0010 7896 4748 
W tytule wpłaty należy koniecznie wpisać :imię i nazwisko zawodnika, grupa 
wiekowa w której trenuje oraz miesiąc, za który uiszcza się opłatę 

5.2. Istnieje możliwość wpłaty „z góry” za więcej niż jeden miesiąc (pełna 
opłata za każdy następny miesiąc). 

5.3. Ze względu na trudną sytuację finansową lub w innych uzasadnionych 
przypadkach Zarząd Klubu może obniżyć lub wydłużyć termin płatności 
poszczególnych opłat. Każdy z wniosków rozpatrywany będzie indywidualnie 
wyłącznie na pisemny wniosek rodzica / opiekuna prawnego zawodnika. 

5.4. Każda wpłata, której wysokość przekracza należność określoną 
przez Zarząd Klubu będzie zwracana na pisemny wniosek rodzica / opiekuna 
prawnego. W przypadku braku dyspozycji zwrotu nadpłata zostanie zaliczona 
na poczet kolejnych opłat. 

5.5. Nieobecności na zajęciach w danym miesiącu, z zastrzeżeniem pkt. 
2.3.  nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty miesięcznej. 

5.6. W przypadku rezygnacji zawodnika z przynależności klubowej bez 
uzasadnionej przyczyny wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. 

5.7. O wszystkich problemach w płatnościach należy niezwłocznie 
poinformować Trenera prowadzącego lub biuro Klubu. 

5.8. We wszystkich kwestiach spornych i w przypadku wątpliwości należy kierować 
się, z zachowaniem odpowiedniej kolejności do: 

5.8.1. Trenera prowadzącego 
5.8.2. Pracownika biura Klubu 
5.8.3. Składając pisemny wniosek do Zarządu Klubu. 

  
We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Zarząd Klubu.Niniejszy 
regulamin jest w mocy od dnia 1.03.2021 do czasu wprowadzenia nowego regulaminu. 
  
Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem i zobowiązuję się do przestrzegania jego 
postanowień. Brak podpisania regulaminu przez rodzica opiekuna prawnego skutkuje 
usunięciem zawodnika z klubu KS Energia Kozienice. 
 

Imię Nazwisko zawodnika: 

Rok Urodzenia zawodnika: 

Grupa treningowa zawodnika: 

Data, Podpis rodzica/opiekuna prawnego zawodnika: 
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