
 

 

 

REGULAMIN „KLUBU 100” 

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „CENTRUM” PSZCZYNA 

§1 Zasady ogólne 

1. Program „Klub 100” skierowany jest do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, 

zainteresowanych wsparciem organizacyjnym i finansowym działalności Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Centrum” Pszczyna, który działa przy Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji  

w Pszczynie 

2. Uczestnictwo w programie „Klub 100” to dobrowolna i świadoma chęć pomocy i wsparcia w celu 

rozwoju Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Pszczyna. 

3. Uzyskane w ramach wpłat Członków „Klubu 100” środki finansowe przeznaczone będą w całości  

na działalność Uczniowskiego Klubu sportowego „Centrum” Pszczyna. 

 

§2 Prawa, obowiązki i przywileje Członków Klubu 100 

1. Członkowie „Klubu 100” wspierają Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Pszczyna przez co najmniej 

12 miesięcy regularnymi wpłatami (składkami) na konto Klubu, przy czym wysokość składki nie 

może być mniejsza niż 50 zł miesięcznie. Każdy z Członków „Klubu 100” może zadeklarować wyższą 

kwotę miesięcznej składki. 

2. Wpłata składki winna być dokonywana w formie darowizny na konto Klubu: BNP Paribas, nr konta: 

53 2030 0045 1110 0000 0243 3560 do 10-go każdego miesiąca. W tytule przelewu/wpłaty należy 

wpisać: „Klub 100 – darowizna na cele statutowe, imię i nazwisko”. 

3. Członkowi „Klubu 100” przysługują następujące prawa i przywileje: 

1) Członek „Klubu 100” otrzymuje certyfikat potwierdzający członkostwo w „Klubie 100” UKS 

Centrum Pszczyna. 

2) Informacji o członkostwie w „Klubie 100” (zgodnie z życzeniem) zostaje zamieszczona na 

stronie internetowej Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie. Na życzenie 

Członka „Klubu 100” możliwe jest również wyczytywanie imienia i nazwiska/nazwy firmy 

podczas meczów rozgrywanych w hali POSiR w Pszczynie. 

3) Członkowie „Klubu 100” mają prawo do posługiwania się logiem „Klubu 100” oraz tytułem 

Członka „Klubu 100” we własnych działaniach promocyjnych. 

4) W przypadku comiesięcznych wpłatach w kwocie co najmniej 100 zł przez okres sześciu 

miesięcy, Członek „Klubu 100” otrzymuje unikatowy gadżet klubowy. 

 

§3 Warunki uzyskania członkostwa „Klubu 100” 

1. Członkiem „Klubu 100” Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Pszczyna zostaje osoba, która 

wypełni i podpisze deklarację dobrowolnego przystąpienia do „Klubu 100”. 

2. Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Pszczyna zastrzega sobie prawo do odmowy 

przyjęcia danej osoby na członka „Klubu 100” bez konieczności uzasadnienia. 

3. Członkowie „Klubu 100” zobowiązani są do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań 

finansowych związanych z członkostwem w Klubie 100. 



§4 Dane osobowe 

1. Administratorem bazy zawierającej dane osobowe wszystkich Członków „Klubu 100” jest 

Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Pszczyna. 

2. Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Pszczyna przetwarza dane osobowe oraz dane niezbędne do 

rozliczeń i współpracy z „Klubem 100”. 

3. Każdemu Członkowi „Klubu 100” przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo do 

złożenia wniosku o ich aktualizację. 

§5 Pozbawienie Członkostwa 

1. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wykluczenie z członkostwa w „Klubie 100” osoby, która 

działają na szkodę „Klubu 100” lub Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Pszczyna. 

2. Brak wpłaty za okres 2 miesięcy powoduje wygaśnięcie członkostwa. 

3. Wykluczony traci wszelkie prawa i przywileje z dniem wykluczenia. 

4. Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Pszczyna zastrzega sobie prawo do egzekwowania 

nieuiszczonych wpłat pod warunkiem wysłania wezwania do zapłaty z 7-dniowym terminem 

płatności – telefonicznie za pomocą SMS lub drogą mailową na adres podany w deklaracji. 

5. Członkostwo w „Klubie 100” ustaje w przypadku złożenia przez Członka Klubu pisemnego 

zawiadomienia o rezygnacji z członkostwa – z datą otrzymania zawiadomienia Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Centrum” Pszczyna. 

6. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Centrum” Pszczyna przysługuje prawo wykluczenia Członka z 

„Klubu 100” ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) naruszenia zasad działania lub Regulaminu „Klubu 100”, 

2) podjęcia działalności naruszającej interesy, dobre imię, pozycję rynkową lub wizerunek 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Pszczyna, 

3) podania w deklaracji o przyjęcie do „Klubu 100” nieprawdziwych danych, w tym dotyczących 

statusu prawnego, danych adresowych bądź innych danych dotyczących Członka Klubu. 

7. W przypadku zawieszenia członkostwa, podmiotowi zawieszonemu nie przysługują przywileje z §2 

niniejszego Regulaminu. 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Pszczyna zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w 

szczególności w przypadku zmiany przepisów prawnych lub podatkowych dotyczących działalności 

„Klubu 100”. 

2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych dotyczących niniejszego Regulaminu oraz członkostwa 

w „Klubie 100” wiążącą interpretację wydaje Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” 

Pszczyna. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego. 

 

 

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym przedsięwzięciem lub oczekują więcej informacji, prosimy  

o kontakt poprzez pocztę elektroniczną: centrum@posir.pszczyna.pl lub bezpośredni kontakt  

z Zarządem UKS Centrum Pszczyna. 

 

Wszystkich sympatyków sportu serdecznie zapraszamy do wsparcia i szerokiej współpracy. 

 

RAZEM TWORZYMY PSZCZYŃSKĄ SIATKÓWKĘ! 


