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R E G U L A M I N
OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

JAWORZNICKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO

Na podstawie § 35 pkt 6 i 7 Statutu Jaworznickiego Towarzystwa Strzeleckiego oraz Uchwały 
Zarządu JTS Jaworzno Nr  1 z dnia 20.10.2020 roku, ustala się co następuje:

§ 1.

Członkowie Jaworznickiego Towarzystwa Strzeleckiego (JTS Jaworzno), są zobowiązani do 
opłacania  składek  członkowskich  na  jego rzecz,  zgodnie  ze  Statutem JTS Jaworzno  oraz 
niniejszym regulaminem.

§ 2.

Członkowie JTS Jaworzno są zobowiązani do opłacania składki członkowskiej, w wysokości 
uchwalonej przez jego Zarząd.  Ponadto każdy członek JTS Jaworzno może dokonywać na 
rzecz Stowarzyszenia wpłat dodatkowych składek członkowskich w dowolnej wysokości na 
realizację celów statutowych.

§ 3.

Członkowie: seniorzy i juniorzy posiadający I klasę strzelectwa sportowego oraz młodzicy  
i juniorzy młodsi posiadający II klasę strzelectwa sportowego oraz członkowie nadzwyczajni, 
na  podstawie  decyzji  Zarządu  JTS  Jaworzno  mogą  być  zwolnieni  od  opłacania  składki 
członkowskiej, lecz nie dotyczy to innych składek wynikających z członkostwa JTS Jaworzno 
w  Polskim  Związku  Strzelectwa  Sportowego  i  innych  organizacjach  związanych  ze 
strzelectwem,  jeżeli  wymagają  tego  odrębne  przepisy,  a  opłacenie  ich  jest  niezbędne  do 
uprawiania tej dyscypliny sportu.

§ 4.

Składka  członkowska  powinna  być  opłacona  jednorazowo  za  cały  rok  bądź  w  dwóch 
półrocznych ratach za wyjątkiem członków JTS Jaworzno w wieku do lat 19, gdzie składka 
członkowska może być opłacana również kwartalnie. 
W uzasadnionych wypadkach dotyczących członków JTS Jaworzno w wieku powyżej lat 19 
Zarząd Stowarzyszenia może wyrazić zgodę na rozłożenie składki członkowskiej na płatność 
kwartalną.

§ 5.

Członkowie  JTS Jaworzno winni  opłacić  składki  członkowskie przy płatności:  rocznej  do 
końca stycznia; półrocznej (I rata do końca stycznia, a II rata do końca czerwca) i kwartalnej 
do końca pierwszego miesiąca  kwartału,  roku kalendarzowego którego płatność dotyczy,  
w następującej kwocie: 

240 zł rocznie –  dzieci i młodzież do 19 roku życia, (opłacana kwartalnie: 60 zł x 4 kwartały, 
     lub rocznie opłata do 31 stycznia; 20 zł x 12 miesięcy),

360 zł rocznie –  pełnoletni członkowie powyżej 19 roku życia,  (opłacana do 31 stycznia; 
     30 zł x 12 miesięcy, bądź w dwóch równych półrocznych ratach po 180  zł 
     płatnych: I rata do końca stycznia, a II rata do końca czerwca),
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250 zł rocznie –  składka członkowska dla osoby pełnoletniej, która w poprzednim roku 
     kalendarzowym uzyskała II klasę sportową na zawodach WZSS, 
     (opłacana do 31 stycznia),

60 zł rocznie –    składka członkowska dla osoby pełnoletniej, która w poprzednim roku 
     kalendarzowym uzyskała I klasę sportową na zawodach WZSS,
     (opłacana do 31 stycznia),

120 zł rocznie –  tylko kolekcjonerzy broni, amunicji i militariów, (opłacana do 31 stycznia, 
    10 zł x 12 miesięcy bądź w dwóch równych półrocznych ratach po 60  zł  
    płatnych: I rata do końca stycznia, a II rata do końca czerwca).

W przypadku miesięcznego przekroczenia  terminu wpłaty składki,  Zarząd Stowarzyszenia 
może doliczyć do składki pierwotnej dodatkowe 25% wartości składki.

§ 6.

Zaleganie w opłaceniu składki członkowskiej na rzecz JTS Jaworzno w okresie powyżej 2 
miesięcy powoduje wykluczenie członka ze Stowarzyszenia bez powiadomienia z wszystkimi 
idącymi za tym konsekwencjami.
Decyzje o wykluczeniu podejmuje Zarząd JTS Jaworzno. 

§ 7.

Wznowienie członkostwa, wymaga procedury identycznej jak dla osób nowo wstępujących. 
Decyzję  o ponownym przyjęciu  osób wykluczonych  z powodu zalegania  w składkach po 
uprzednim  dobrowolnym  ich  uregulowaniu  z  uwzględnieniem  dodatkowej  25%  wartości 
składki za każdy miesiąc zaległości, podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 8.

Osoby nie będące członkami JTS Jaworzno, które chcą skorzystać z jednorazowego treningu 
pokrywają związane z tym koszty: 

20zł / 1 trening – dzieci i młodzież do 19 roku życia, 
30zł / 1 trening – pełnoletni powyżej 19 roku życia.

W skład kosztów wchodzą m.in.: tarcze, śrut, broń pneumatyczna, opieka instruktora.  

§ 9.

W uzasadnionych przypadkach Zarząd JTS Jaworzno na mocy odrębnej uchwały ma prawo 
odstąpić od przewidzianych w niniejszym regulaminie procedur i opłat.

§ 10.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 października 2020 roku.

Zarząd JTS Jaworzno


