
Regulamin przyznawania dofinansowań  

w Stowarzyszeniu Grupa Biegowa LUXTORPEDA Czerwionka  

z dnia 13.04.2018 

 

1. W Stowarzyszeniu Grupa Biegowa LUXTORPEDA Czerwionka (zwanym dalej 

Stowarzyszeniem) członkowie mogą otrzymać dofinansowanie do:  

a) zakupu strojów klubowych,  

b) wyjazdów grupowych – w szczególności wspólny wyjazd minimum 10 członków 

Stowarzyszenia, 

c) opłat startowych, 

d) zakupu sprzętu sportowego. 

2. Dofinansowanie może otrzymać wyłączenie członek stowarzyszenia, który: 

a) jest członkiem co najmniej 6 miesięcy, 

b) uiścił składki członkowskie w sumie co najmniej 12-krotności aktualnej miesięcznej 

składki, 

c) nie posiada zaległości finansowych względem Stowarzyszenia. 

3. W przypadku dofinansowania wyjazdów klubowych punkty 2.a)-b) niniejszego regulaminu 

nie mają zastosowania. 

Istnieje również możliwość dofinansowania takiego wyjazdu osobom ubiegającym się 

o członkostwo w Stowarzyszeniu 

4. Wysokość dofinansowań ustalana jest w zależności od możliwości finansowych 

Stowarzyszenia z zastrzeżeniem:  

a) maksymalna kwota pojedynczego dofinansowania wynosi 200 zł/os, 

b) roczna kwota dofinansowania na członka nie może przekroczyć: 500 zł, 

c) dofinansowanie wspólnego przejazdu na zawody mniej niż 10 członków 

Stowarzyszenia nie może przekroczyć 75% poniesionych kosztów, 

d) dofinansowanie sprzętu sportowego nie może przekroczyć 20% poniesionych kosztów,  

e) punkty a) i d) nie mają zastosowania w przypadku dofinansowania z puli środków za 

aktywność (patrz pkt 7). 

5. W przypadku strojów klubowych jeżeli wartość dofinansowania przekracza 80% wartości, 

rzecz tę uznaje się za własność Stowarzyszenia. 

Po upływie 24 miesięcy od daty otrzymania, strój przechodzi na własność członka 

Stowarzyszenia. 

6. Dofinansowanie otrzymuje się: 

a) w przypadku dofinansowań dla wszystkich członków Stowarzyszenia, po decyzji 

Zarządu, 

b) w przypadku dofinansowań indywidualnych na wniosek członka Stowarzyszenia, po 

decyzji Zarządu. 

  



7. Za aktywny udział w wydarzeniach, których Stowarzyszenie jest organizatorem, 

współorganizatorem lub partnerem ustala się pulę środków, do wykorzystania przez 

członka w ramach dofinansowania, w wysokości 30 zł za każde wydarzenie. 

Z zastrzeżeniem: 

a) kwota z pkt 7 może być indywidualnie zwiększona w zależności od poziomu i rodzaju 

zaangażowania, 

b)  Zarząd Stowarzyszenia będzie prowadził rejestr aktywności członków i przysługującej 

do wykorzystania puli środków, 

c) kwoty w ramach puli środków możliwe są do wykorzystania nie później niż do końca 

roku kalendarzowego następującego po przyznaniu puli środków za aktywność. 

8. Pula środków o której mowa w pkt 7 zostaje zmniejszona w przypadku nie wypełniania 

przez członka obowiązków statutowych w szczególności: 

a) brak uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków – 60 zł 

b) brak terminowego opłacenia składek członkowskich – 30 zł (za każdy rozpoczęty 

miesiąc zaległości) 

9. Przyznane i wykorzystane środki w ramach pkt 7 i 8 rozpatrywane są w perspektywie 

ostatnich dwóch lat kalendarzowych. 

10. Wnioski o dofinansowanie należy składać pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. 

11. Dofinansowanie nie wymaga każdorazowego podjęcia uchwał Zarządu. 

12. Od decyzji Zarządu przyznaje się odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. 

Kwestie sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia. 


