Regulamin opłat składek członkowskich
w Klubie HARPAGAN Gdańsk obowiązujący w 2021 roku
1. W tabeli zamieszczono wysokości opłat składek członkowskich w Klubie HARPAGAN obowiązujących w 2021 roku.
Kod

Klubowicze:

opłat

O
A1
A2
Z1
Z2

Roczna składka członkowska
Płatna minimum miesięcznie
(1/12 składki) do 10tego
każdego miesiąca 2021

Ubezpieczenie

kwota

płatne
jednorazowo

Licencje
sportowe
PZOS

Licencje
sportowe
PZBiath

Licencje
sportowe
PZKol

Płatne jednorazowo

płatne jednorazowo

płatne jednorazowo

kwota

kwota

kwota

kwota

NNW

Sekcja organizatorów klubowych imprez rekreacyjno-sportowych
Nie dotyczy
składka – rocznik 2005 i starsi
60zł
30 zł*
Sekcja rekreacyjna amatorów (Orientacji Sportowej, Biathlonu, Kolarstwa)
Licencje obowiązkowe.
składka - rocznik 2001 i młodsi
120 zł
30 zł

Wysokość opłaty licencji sportowej zgodnie

składka - rocznik 2000 i starsi
240 zł
30 zł
z decyzjami danego Polskiego Związku.
Sekcje sportowe zawodników (Orientacji Sportowej, Biathlonu, Kolarstwa)
Licencje obowiązkowe.
składka - rocznik 2001 i młodsi**
480 zł
30 zł
składka - rocznik 2000 i starsi**

960 zł

30 zł

Wysokość opłaty licencji sportowej zgodnie
z decyzjami danego Polskiego Związku.

RAZEM
rocznie
kwota

60zł
120 zł + NNW
+ licencja
240 zł + NNW
+ licencja

480zł + NNW
+ licencja

960zł + NNW
+ licencja

* - Ubezpieczenie NNW mogą dobrowolnie wykupić osoby z sekcji organizatorów według podanej stawki.
** - Klubowicze, którzy ukończyli 18 lat, mogą należeć do sekcji sportowej tylko na podstawie kontraktu indywidualnego podpisanego z
klubem, opisującym obowiązki i przywileje danego klubowicza w danym roku kalendarzowym.

2. Wszystkie osoby zapisujące się do klubu opłacają wpisowe, które jest opłatą jednorazową i wynosi 1 zł.
3. Osoby zapisujące się do klubu w ciągu roku kalendarzowego, opłacają składkę członkowską tylko za miesiące od
miesiąca w którym zostali przyjęci do klubu. Składka członkowska naliczana jest w systemie miesięcznym, gdzie jeden
miesiąc to 1/12 składki członkowskiej.
4. Licencje sportowe i ubezpieczenie NNW opłacamy jako jednorazową opłatę roczną przy wpłacie pierwszej składki
członkowskiej w roku.

5. Opłaty za składki członkowskie, licencje i ubezpieczenie NNW wpłacamy na konto bankowe
klubu:
Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN, 80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72
Numer konta Santander Bank Polska: 62 1090 1098 0000 0001 0362 6857
W tytule podajemy: imię i nazwisko klubowicza + składki członkowskie (okres składki) 2021 rok.
6. Klubowicze sekcji sportowych i rekreacyjnej obowiązkowo posiadają aktualnie opłacone licencje sportowe w minimum
jednej dyscyplinie sportu oraz posiadają aktualne sportowe badania lekarskie (dotyczy osób do 21 roku życia).
7. Licencja PZOS obejmuje bieg na orientację, rowerową jazdę na orientację, narciarski bieg na orientację, orientację
precyzyjną i płatna jest według uchwał PZOS.
8. Licencja PZBiath obejmuje biathlon letni oraz zimowy i płatna jest według uchwał PZBiath i POZBiath.
9. Licencja PZKol obejmuje MTBxc, MTB maraton, przełaje, szosę, tor i płatna jest według uchwał PZKol i POZKol.
10. Ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe dla wszystkich Klubowiczów posiadających licencje sportowe i biorących udział
we współzawodnictwie sportowym w ramach polskich związków sportowych (obowiązek narzucony przez Ustawę o Sporcie).
Suma ubezpieczenia: 5000 zł.
11. Klubowicze zobowiązani są Statutem Klubu do organizacji jednej edycji ERnO Harpagan oraz pełnienia jednej
dowolnej funkcji na zasadzie wolontariatu w Klubie. W 2021 roku istnieje możliwość organizacji imprez (DInO Harpuś, MnO
Harce Prezesa, Pomerania O-Festival, MG OS, MG Biathlon, GBL, WOD, GCR oraz innych imprez sportowych
i rekreacyjnych organizowanych przez Klub) zamiennie w miejsce ERnO Harpagan, w wymiarze łącznym 24 godzin w roku.
Pierwsze 24 godziny w roku lub wcześniej uzgodnione z Zarządem Klubu godziny, są pełnione na zasadzie wolontariatu,
kolejne godziny rozliczane są w ramach diet organizacyjnych. W przypadku klubowiczów nowoprzyjętych, ilość godzin
wolontariatu jest proporcjonalna do ilości miesięcy bycia klubowiczem (2 godziny = 1 miesiąc).
12. Z obowiązków o których mowa w punkcie 12 zwolnieni są klubowicze (rocznikowo), w wieku 15 lat i młodszym oraz
60 lat i starszym (nie dotyczy klubowiczów w sekcji organizatorów).
13. W przypadku nie spełnienia obowiązków statutowych, o których mowa w punkcie 12, czyli nie wypracowania
odpowiedniej ilości godzin wolontariatu, w 2022 roku będzie możliwość kontynuowania członkostwa w klubie tylko
na podstawie decyzji Zarządu Klubu.
14. Członkostwo w Klubie ustaje m.in. na skutek skreślenia z listy członków Klubu przez Zarząd Klubu, na podstawie
Paragrafu 16 Statutu Klubu Harpagan.
15. W przypadku wcześniejszego skreślenia osoby z listy klubowiczów (w latach poprzednich) Klubu Harpagan, osoba może
starać się o ponowne przyjęcie do Klubu dopiero po upływie jednego roku od dnia skreślenia z listy klubowiczów. W każdym
przypadku obowiązuje rozliczenie powstałych wcześniej zobowiązań wobec Klubu ze strony osoby zapisującej się ponownie
do Klubu.
16. Interpretacja, odstępstwa oraz sprawy nie ujęte niniejszym Regulaminem pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu Klubu.
17. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarządu Klubu HARPAGAN Gdańsk w dniu 13 grudnia 2020 roku i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Traci moc regulamin uchwalony w dniu 10 grudnia 2019 roku.

