
Uchwała Nr 3/2021 

Zarządu Stowarzyszenia Klub Sportowy „KSZO”  

w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 8 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie odpłatności  

za udział w szkoleniu sportowym prowadzonym w sekcjach pływania i piłki wodnej  

 

    

Na podstawie § 8 ust. 1, 4 i 8 Statutu Stowarzyszenia Klub Sportowy „KSZO”           

w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zarząd Stowarzyszenia Klub Sportowy „KSZO”                        

w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. Ustala się wysokość odpłatności za udział w szkoleniu sportowym prowadzonym                

w sekcjach pływania i piłki wodnej „KSZO” w następującej wysokości: 

1. 120,00zł (słownie złotych: sto dwadzieścia) – opłata miesięczna za szkolenie 

zawodnika z grup naborowych oraz grup, których zawodnicy uczestniczą we 

współzawodnictwie sportowym. Wysokość odpłatności od rodzeństwa 

uczestniczącego w zajęciach wynosi 120,00zł od pierwszego dziecka i po 60,00zł od 

każdego kolejnego dziecka.  

2. 150,00zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) – opłata miesięczna za szkolenie 

zawodnika z grupy, której uczestnicy nie biorą udziału we współzawodnictwie 

sportowym.  

3. Jeżeli rodzeństwo uczestniczy w zajęciach grup ujętych w ust. 1 i 2 wysokość 

odpłatności przedstawia się następująco: 

1) 150,00zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) – opłata miesięczna za szkolenie 

każdego dziecka uczestniczącego w zajęciach grupy ujętej w ust. 2, 

2) 60,00zł (słownie złotych: sześćdziesiąt) – opłata miesięczna za szkolenie każdego 

dziecka uczestniczącego w zajęciach grupy ujętej w ust. 1.   

 

§ 2. 1. Odpłatność o której mowa w § 1 pobierana jest w ramach „odpłatnej działalności 

statutowej” w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jej 

wysokość jest stała i niezależna od liczby zajęć przeprowadzonych w danym miesiącu oraz od 

liczby zajęć, w których bierze udział każdy z uczestników szkolenia. 

  2. Odpłatność nie jest pobierana w miesiącach, w których zgodnie z planami 

szkoleniowymi nie są realizowane zajęcia treningowe na basenie.  

 

§ 3. 1. Opłata wnoszona jest przez rodziców/opiekunów uczestników szkolenia za każdy 

miesiąc kalendarzowy „z góry” do 10 dnia miesiąca.  

   2. Opłatę w gotówce przyjmuje trener/instruktor prowadzący zajęcia sportowe                 

z zawodnikami, odnotowując wpłatę na zbiorczej liście sporządzonej oddzielnie na każdy 

miesiąc. 

   3. Trener/instruktor dokonuje wpłaty zebranych środków do kasy KS „KSZO” 

otrzymując dowód wpłaty Kp. 

   4. Trener/instruktor przekazuje kopię dowodu wpłaty Kp wraz z kserokopią listy wpłat 

przedstawicielowi Zarządu Klubu. 

   5. Opłatę można wnosić przelewem na rachunek sekcji. Potwierdzenie dokonania 

przelewu należy przekazać trenerowi/instruktorowi prowadzącemu zajęcia w terminie 

wymienionym w pkt. 1 niniejszego paragrafu.  

 



§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd KS „KSZO” może zwolnić                 

z wnoszenia odpłatności na podstawie pisemnego wniosku rodziców/opiekunów 

zaopiniowanego przez trenera/instruktora danej grupy treningowej.  

         2. Zwolnienie z odpłatności nie dotyczy grup, których zawodnicy nie uczestniczą we 

współzawodnictwie sportowym.   

 

§ 5. Uchwała w chodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. 

 

§ 6. Traci moc Uchwała z dnia 5 listopada 2019r. 

 
 

 

 
W imieniu Zarządu KS KSZO 

 

Prezes KS „KSZO” Ostrowiec Św. 

Mariusz Rokita 

 

 

 
 


