POSTANOWIENIA KLUBOWE 2020
1. W wyjazdach klubowych mogą uczestniczyć TYLKO członkowie klubu.
2. Aby zostać nowym członkiem klubu należy:
 Przestrzegać Statut Klubu
 Wypełnić Deklarację Członkowską
 Wpłacić składkę klubową, która wynosi minimum na rok kalendarzowy :
 30 zł /osoba pracująca
 15 zł /osoba nie pracująca
3. Pierwszeństwo zapisu w imprezach klubowych mają członkowie klubu
z aktualnie opłaconymi składkami klubowymi.
4. Składki klubowe należy opłacać każdego roku do końca marca lub wcześniej jeśli
członek klubu uczestniczy w imprezie klubowej.
5. Członek może być wykluczony z klubu w razie nie przestrzegania Statutu oraz/lub
zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku.
6. Osoby, które zostały wykluczone z klubu z powodu nie opłacania składek,
mogą być ponownie przyjęte do klubu po opłaceniu zaległych składek lub
po wpłaceniu wpisowego w wysokości 50 zł oraz aktualnej składki.
7. Członek, który na własna prośbę chce wystąpić z klubu, należy ten fakt zgłosić
Zarządowi w formie pisemnej lub mailowej.
8. Osoby, które na własną prośbę wystąpiły z klubu mogą być przyjęte ponownie na
zasadach jak nowi członkowie klubu.
NOWE!
9. Rezygnacja z udziału w wyjeździe/imprezie klubowej jest możliwa.
W takim przypadku należy ten fakt zgłosić Zarządowi w formie pisemnej lub
mailowej Zwrot wpłaconych pieniędzy ( zaliczek oraz kolejnych rat) bez potrąceń
jest możliwy w przypadku:
 Odwołania imprezy z winy organizatora
 Na 40 dni przed rozpoczęciem wyjazdu (nie dotyczy bezzwrotnej zaliczki 500 zł)
10. Rezygnacja w okresie mniejszym niż 40 dni do rozpoczęcia wyjazdu/imprezy,
wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów w/w lub znalezienia kogoś
chętnego na zwalniające się miejsce/miejsca.
Zarząd klubu również stara się pomóc osobie rezygnującej w zapełnieniu takiego
zwalniającego się miejsca w miarę możliwości, a w przypadku znalezienia osoby
(osób) chętnych na zwalniające się miejsce (miejsca) będzie możliwość zwrotu
całej odpłatności (również z zaliczką 500 zł)
11. Informacje o działalności klubu przekazywane są poprzez:
 stronę internetową: www.powersport.com.pl
 drogą mailową
 profil Facebook: www.facebook.com/klubPowerSport
12. Na wyjazdach zimowych istnieje możliwość zorganizowania szkolenia
narciarskiego indywidualnego lub grupowego.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Zarządem Klubu!

