
 
REGULAMIN OPŁAT 

TORUŃSKIEGO KLUBU ŻEGLARSKIEGO 
 

1. Składki członkowskie 
1.1. Składka za członkostwo w klubie wynosi 75 zł miesięcznie. W przypadku więcej niż 

jednego dziecka z danej rodziny uczestniczącego w zajęciach klubowych, składka za każde 

następne dziecko wynosi 50 zł miesięcznie. 

1.2. Składki należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy klubu, w terminie do 15 dnia 

każdego miesiąca z opisem przelewu „składka członkowska TKŻ”.  

1.3. Wpłat za składki członkowskie nie należy łączyć z innymi opłatami.   

 

2. Opłata szkoleniowa 
2.1. Opłata szkoleniowa za udział w zajęciach sportowych wynosi 600 zł rocznie za każdego 

zawodnika TKŻ. 

2.2. Opłatę szkoleniową należy wpłacić przelewem na rachunek klubu w 2 równych ratach po 

300 zł w terminach: 

 - 1 rata do 31 marca danego roku 

 - 2 rata do 30 czerwca danego roku  

2.3. Z opłaty szkoleniowej zwolnieni są członkowie Kadry Narodowej objęci szkoleniem 

centralnym. 

 

3. Koszty ubezpieczenia oraz składki w stowarzyszeniach klas regatowych 
3.1. Zawodnicy ponoszą koszty ubezpieczenia wymaganego do startu w zawodach 

sportowych – roczna składka ubezpieczenia PZŻ 

3.2. Zawodnicy ponoszą koszty składek wnoszonych do stowarzyszeń klas regatowych takich 

jak PSKO czy PSKL.  

3.3. Powyższe opłaty mogą być regulowane bezpośrednio do PZŻ czy stowarzyszeń klas 

regatowych lub za pośrednictwem klubu. 

 

4. Opłata za czarter (wynajem) jachtu klubowego 
4.1. Opłata za czarter jachtu klubowego wynosi odpowiednio:  

 - 750 zł za roczny wynajem klubowej łodzi klasy Optimist 

 - 1.200 zł za roczny wynajem klubowej łodzi klasy Laser 

4.2. Opłatę za czarter jachtu klubowego należy wpłacić przelewem na rachunek klubu w 

terminie do 31 kwietnia danego roku. 



4.3. Z opłaty za czarter jachtu klubowego zwolnieni są zawodnicy do lat 10 (decyduje rok 

urodzenia) będący jednocześnie członkami sekcji żeglarskiej Towarzystwa Sportowego 

„Opatrunki”. Składka członkowska w sekcji żeglarskie Towarzystwa Sportowego „Opatrunki” 

wynosi 180 zł rocznie i musi być opłacona do 31 kwietnia danego roku. 



5. Opłaty za udział w obozach, zgrupowaniach i regatach 
5.1. Zawodnicy ponoszą koszty udziału w obozach, zgrupowaniach i regatach w wysokości 

odpowiadającej kosztom noclegów i wyżywienia danego zawodnika. 

5.2. W przypadku wyjazdów zagranicznych zawodnicy ponoszą również koszty logistyki lub 

czarteru sprzętu oraz własne koszty transportu. 

5.3. O wysokości opłat informuje Zarząd bądź trener klubowy, z odpowiednim 

wyprzedzeniem przed każdą imprezą. 

5.4. Opłaty dotyczące udziału w obozach, zgrupowaniach i regatach należy wpłacać na 

rachunek bankowy klubu w terminach wskazanych przez klub jednak nie później niż dzień 

przed terminem rozpoczęcia się danej imprezy. 

 

6. Finansowanie kosztów szkolenia przez klub 
6.1. Klub ponosi wszelkie koszty związane z opieką trenerską oraz koszty logistyki sprzętu 

podczas wyjazdów krajowych. 

6.2. Klub ponosi koszty pontonów asekuracyjnych oraz przyczep do transportu sprzętu 

regatowego. 

6.3. Klub ponosi koszty wpisowego do regat dla zawodników skierowanych przez klub do 

uczestnictwa w regatach. 

6.4. Klub ponosi koszty drobnych napraw i serwisu sprzętu w zakresie sprzętu klubowego 

oraz prywatnego. O zakresie ponoszonych kosztów decyduję trenerzy i zarząd klubu. 

6.5. Na wniosek trenera klub może przeznaczyć środki na zakup sprzętu regatowego dla 

zawodników takiego jak żagle, omasztowanie, płetwy, regulacje etc.  

6.6. Zawodnicy mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie do kosztów szkolenia lub zakupu 

sprzętu z następujących źródeł: 

 a. za punkty zdobyte w „Sportowym współzawodnictwie dzieci i młodzieży MSiT” w 

wysokości 300 zł za każdy zdobyty punkt 

 b. ze środków przydzielonych klubowi na szkolenie członków kadr wojewódzkich 

 c. ze stypendiów sportowych udzielanych medalistom MP, ME, MŚ przez Gminę 

Miasta Toruń bądź samorząd województwa. 

 

7. Pozostałe 
7.1. Na wszystkie opłaty ponoszone przez zawodnika, klub może wystawić rachunek na 

prośbę zawodnika bądź jego opiekunów prawnych. 

7.2. Na wniosek zawodnika bądź jego opiekunów prawnych klub może zwolnić zawodnika z 

części opłat lub rozłożyć je na raty. Przedmiotowy wniosek powinien być przekazany do 

Zarządu klubu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. O decyzji o zwolnieniu z części 

opłat lub rozłożeniu opłat na raty decyduje sytuacja materialna zawodnika oraz jego 

zaangażowanie w zajęcia sportowe klubu. 


