
Regulamin opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych zawodników zespołów 

młodzieżowych MOP ,,Pomezania’’ Malbork obowiązujący od dnia 1.01.2018 r. 

      § 1 

Opłaty zasadnicze: 

1. Opłata w wysokości 70,00 zł., pobierana jest raz w miesiącu za wyjątkiem VII, 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. 

2. W przypadku gdy w MOP Pomezania trenuje rodzeństwo, opłata zasadnicza za drugie dziecko 

wynosi 50 % , za trzecie i kolejne nie jest pobierana. 

3.  

4. W przypadku kontuzji, choroby lub czasowej rezygnacji zawodnika na okres dłuższy niż 20 dni 

zawodnik jest zwolniony z opłat w następnym miesiącu/miesiącach po wcześniejszej 

informacji na skrzynkę e-mail: moppomezania@wp.pl. (brak informacji nie zwalnia z opłaty) 

 

5. MOP Pomezania przewiduje możliwość zmniejszenia lub zniesienia opłaty zasadniczej w 

uzasadnionych przypadkach. Decyzję podejmuje zarząd klubu na podstawie wniosku 

złożonego przez zawodnika ( rodziców/opiekunów prawnych). 

 

6. Zawodnicy z poza Malborka mogą być zwolnieni z opłat treningowych po wcześniejszym 

złożeniu wniosku przez rodziców/opiekunów. 

 

7. Opłata przeznaczona jest na codzienną działalność  klubu MOP Pomezania. 

 

8. Zarząd zastrzega sobie zmiany w regulaminie oraz zmianę wysokości opłat treningowych, 

jednak po zmianie opłaty musi ona obowiązywać co najmniej 12 miesięcy*.  
*Historia opłat: 2005/06 – 2010/11: 30zł;  2011/12-2017: 50zł; 2018: 70zł 

 

       § 2 

W przypadku nieopłacenia składki:  

1. Dla zaległości powyżej 60 dni klub zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w 

zajęciach lub w zawodach.  

2. Przy nieopłaceniu w całości składki za poprzedni sezon (okres wrzesień – sierpień) klub może 

wstrzymać się od zgłoszenia do rozgrywek na kolejny sezon 

 

Klub z tytułu opłat na życzenie może wystawić rachunek, Rodzic/opiekun prawny może otrzymać rachunek, pod warunkiem 

uprzedniego zadeklarowania takiej potrzeby w formie maila na adres pomezania.malbork@poorski-zpn.pl W treści maila 

należy podać imię i nazwisko odbiorcy rachunku, adres oraz imię i nazwisko zawodnika, rocznik. 

RACHUNKI BANKOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW: 

ROCZNIK 2012/13:  87 1240 5400 1111 0010 7525 0255 
ROCZNIK 2010/11:  52 1240 5400 1111 0010 7525 6026 
ROCZNIK 2009:   31 1240 5400 1111 0010 7525 6404 
ROCZNIK 2007/08:  28 1240 5400 1111 0010 7525 6749 
ROCZNIK 2006:   93 1240 5400 1111 0010 7525 6840 
ROCZNIK 2005:   29 1240 5400 1111 0010 7525 6925 
ROCZNIK 2004:                 35 1240 5400 1111 0010 7525 7108 
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