Kobiecy Klub Sportowy Polonia Tychy
www.poloniatychy.info

NIP: 6462890735
REGON: 241637972

REGULAMIN PROGRAMU KLUBU 100 „Polonii” Tychy
§ 1 Zasady ogólne
1. Program Klub 100 skierowany jest do osób fizycznych oraz osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym oddzielna
ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowanych wsparciem organizacyjnym i
finansowym działalności klubu sportowego „Polonia” Tychy.
2. Uczestnictwo w programie Klub 100 to dobrowolna i świadoma chęć pomocy i wsparcia
w celu rozwoju klubu „Polonia” Tychy (zw. dalej „Klubem”).
3. W programie Klub 100 uczestniczyć mogą osoby fizyczne które ukończyły 18-ty rok
życia.
§ 2 Prawa, Obowiązki i Przywileje Członków Klubu 100
1. Członkowie Klubu 100, wspierają Klub „Polonia” Tychy regularnymi wpłatami na konto
Klubu w wysokości minimum 30 zł netto miesięcznie.
2. Członek Klubu 100 otrzymuje następujące prawa i przywileje:
a) otrzymuje prawo wstępu na m.in.: spotkania biznesowe, integracyjne, otwarte
spotkania zarządu, walne zgromadzenia Stowarzyszenia, organizowane uroczystości
klubowe oraz konferencje prasowe,
c) członek Klubu 100 otrzymuje miejsce na prestiżowej liście umieszczonej na oficjalnej
stronie Klubu www.poloniatychy.info
d) członkowie Klubu, posługując się kartą członkowską Klubu 100 mogą ubiegać się o
zniżki podczas zakupów w naszych sklepach, firmach partnerskich
e) osoby prawne, jednoosobowe działalności gospodarcze oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości otrzymają zniżki na świadczenia reklamowe.
4. Wpłaty należy na konto : 32 10202528 0000 0102 0282 2716 prowadzonym przez
PKO BP, z koniecznym dopiskiem : „Klub 100 - imię i nazwisko/nazwa podmiotu” do 10
dnia każdego miesiąca.
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§ 4 Warunki uzyskania członkostwa Klubu 100
1. Członkiem "Klubu 100 „Polonii” Tychy , zostaje osoba która wypełni i podpisze
deklarację dobrowolnego przystąpienia do Klubu 100 dostępną na stronie oficjalnej Klubu
www.poloniatychy.info lub w siedzibie Klubu. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć/
wysłać na adres Klubu, tj. „Polonia” Tychy, ul. Owczarska 27, 43-100 Tychy, z dopiskiem
„Klub 100”.
2. Warunkiem uzyskania pełnego „Członkostwa Klubu 100” jest wpłata w wysokości
minimum 30,00 zł w terminie, przez minimum 3 miesiące zadeklarowanych składek.
3. Zarząd Klubu jako organizator Klubu 100 zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia
danej osoby na członka Klubu 100 bez konieczności uzasadnienia.
4. Obecni sponsorzy klubu którzy wpłacają minimum 30,00 zł miesięcznie, mogą zgłosić
również akces na Członka Klubu 100 składając pisemnie deklarację przystąpienia.
§ 5 Wykluczenie i postanowienia końcowe Klubu 100
1. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wykluczenie z członkostwa Klubu 100 osoby
gdy działa ona na szkodę Klubu 100 lub Klubu „Polonia” Tychy
2. Brak wpłaty za okres 1 miesiąca powoduje wygaśnięcie członkostwa.
3. Wykluczony z członkostwa w Klubie 100 traci wszelkie prawa i przywileje z dniem
wykluczenia.
Regulamin zaakceptowany przez Zarząd KKS Polonia Tychy dnia 4.05.2014
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