MKS POLONIA ŚWIDNICA
ul. Tołstoja 12d/6, 58-105 Świdnica
tel. 604638857
www.mkspoloniaswidnica.pl damianblaszczyk@poczta.onet.pl
Nr konta bankowego: 74 1090 2369 0000 0001 3765 3621

REGULAMIN KLUB 100
§1
Zasady ogólne
1. Program „Klub 100” MKS Polonia Świdnica, jest powołany, rozliczany i
zarządzany przez MKS Polonia Świdnica z siedzibą przy ul. Tołstoja
12d/6 w Świdnicy. Celem działalności „Klubu 100” MKS Polonia
Świdnica jest wsparcie finansowe drużyn młodzieżowych MKS Polonia
Świdnica.
2. Program „Klub 100” skierowany jest do osób fizycznych, podmiotów
gospodarczych, instytucji, a także jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej, którym oddzielna ustawa przyznaje
zdolność

prawną,

zainteresowanych

wsparciem

organizacyjnym

finansowym działalności klubu sportowego MKS Polonia Świdnica.

i

3. W programie „Klub 100” uczestniczyć mogą osoby fizyczne oraz
instytucje i firmy, które wypełniły i podpisały deklarację członkowską
zwaną dalej umową.
4. W programie „Klub 100” uczestniczyć mogą osoby fizyczne które
ukończyły 18-ty rok życia.
5. Zebrane przez „Klub 100” środki finansowe będą do dyspozycji MKS
Polonia Świdnica i przeznaczone zostaną na działalność statutową
klubu.
§2
Prawa i obowiązki Członków „Klubu 100”
1. Członek programu „Klub 100” MKS Polonia Świdnica deklaruje się
wpłacać co miesiąc określoną w umowie kwotę przy czym minimalna
zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 50 zł miesięcznie.
2. Wpłat należy dokonywać na konto MKS Polonia Świdnica o numerze
rachunku: 74 1090 2369 0000 0001 3765 3621 prowadzonym przez
Santander Bank Polska S.A., z koniecznym dopiskiem : „Klub 100
darowizna na cele statutowe, imię i nazwisko lub nazwa firmy” do 5 dnia
każdego miesiąca.
3. Uczestnik „Klubu100” MKS Polonia Świdnica, może dokonać wpłat „z
góry” za wybrany przez siebie okres wymieniając w tytule przelewu
jakich miesięcy dotyczy dana wpłata.
4. Umowa zawierana jest z uczestnikiem programu na okres minimum 6
miesięcy, przy czym w przypadku braku złożenia wypowiedzenia
członkostwa w „Klubie 100” MKS Polonia Świdnica na 14 dni przed
końcem jej obowiązywania, umowa zostanie automatycznie przedłużona
na kolejny 6 miesięcy.

5. Zaleganie z wpłatą przez dwa miesiące, oznaczać będzie skreślenie z
listy członka „Klubu 100” MKS Polonia Świdnica i utratę wszystkich
przywilejów członka „Klubu 100”. Przed skreśleniem z listy, zarząd MKS
Polonia Świdnica, zobowiązuje się do próby skontaktowania się z
członkiem „Klubu 100”, celem przypomnienia o zaległych wpłatach.
6. Rozwiązanie Umowy może nastąpić poprzez wypowiedzenie przez
każdą ze Stron z zachowaniem 14 dni okresu wypowiedzenia.
§3
Przywileje Członków „Klubu 100”
Członek „Klubu 100” MKS Polonia Świdnica otrzymuje następujące
prawa i przywileje:
- tytuł „Członka Klubu 100” MKS Polonia Świdnica,
- certyfikat firmy lub osoby wspierającej MKS Polonia Świdnica,
- umieszczenie logo firmy na stronie internetowej klubu (logo, grafika,
imię i nazwisko Członka Klubu 100 lub inna ustalona z klubem nazwa)
- umieszczenie informacji o przystąpieniu do programu Klubu 100
nowego członka na fanpage'u klubowym MKS Polonia Świdnica,
- upoważnienie do używania w swoich materiałach promocyjnych i
reklamowych określenia „Członek Klubu 100 MKS Polonia Świdnica”
- miejsce na prestiżowej liście Klubu 100 umieszczonej na oficjalnej
stronie Klubu MKS Polonia Świdnica www.mkspoloniaswidnica.pl
- Kartę Rabatową naszego partnera technicznego, dystrybutora odzieży i
sprzętu sportowego - firmy JAKO Polska, która upoważnia do 20%
rabatu na cały asortyment,

- każdy członek ma prawo do uczestniczenia w specjalnych zebraniach
„Klubu 100”.
§4
Warunki uzyskania członkostwa Klubu 100
1. Członkiem Klubu 100 MKS Polonia Świdnica, zostaje osoba która
wypełni i podpisze dobrowolną deklarację (umowę) przystąpienia do
„Klubu 100” na minimalny okres 6 miesięcy, dostępną na stronie
oficjalnej klubu www.mkspoloniaswidnica.pl
Wypełnioną deklarację (umowę) należy dostarczyć/wysłać na adres
Klubu, tj. MKS Polonia Świdnica, ul. Tołstoja 12d/6, 58-105 Świdnica,
z dopiskiem „Klub 100”, lub skontaktować się z przedstawicielem Klubu
celem jej przekazania.
2. Warunkiem uzyskania pełnego „Członkostwa Klubu 100” jest
terminowa wpłata w wysokości minimum 50,00 zł., przez minimum 1
miesiąc zadeklarowanych składek.
3. Zarząd Klubu MKS Polonia Świdnica jako organizator „Klubu 100”
zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia danej osoby na członka
„Klubu 100” bez konieczności uzasadnienia.
§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 MKS Polonia
Świdnica.
2. Wykluczony z członkostwa w „Klubie 100” traci wszelkie prawa i
przywileje z dniem wykluczenia.

3. Zarząd Klubu jako organizator „Klubu 100” zastrzega sobie prawo do
zmiany umowy oraz powyższego regulaminu w dowolnym momencie
powiadamiając

uczestnika

wprowadzeniem zmian

programu

na

min.

14

dni

przed

