Towarzystwo Sportowe „POLONIA” w Poznaniu
ul. Harcerska 5, 61-011 Poznań
ROK ZAŁOŻENIA 1921

REGULAMIN
Klubu „STU” przy Towarzystwie Sportowym Polonia w Poznaniu
§1 Zasady Ogólne
1.
Do Klubu STU mogą przystąpić pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne po wypełnieniu Deklaracji
Członkowskiej i wpłaceniu pierwszej składki. Uczestnictwo w programie Klub STU to dobrowolna
i świadoma chęć pomocy i wsparcia rozwoju rzecz Towarzystwa Sportowego Polonia Poznań.
2.
Celem powołania Klubu STU jest wspieranie klubu sportowego TS Polonia Poznań, w osiąganiu sukcesów
i rozwijaniu sportu.
3.
Członek Klubu STU deklaruje się wpłacać co miesiąc określoną w deklaracji członkowskiej kwotę, przy
czym minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 100 złotych.
4.
Wpłaty dokonywane są jako darowizna na rzecz Towarzystwa Sportowego Polonia Poznań i przeznaczone
na realizację celów statutowych. Członek Klubu STU ma prawo zastrzec, że jego składka ma być
przeznaczona na potrzeby wybranej drużyny.
5.
Wpłat należy dokonywać przelewem bankowym na konto klubu
51 1600 1462 1831 4804 8000 0001
TS Polonia Poznań,
ul. Harcerska 5, 61-011 Poznań
wpisując w tytule przelewu: „darowizna KLUB STU". Ponadto wpłat można dokonywać gotówką
w siedzibie klubu.
6.
Brak wpłat składek przez okres trzech miesięcy powoduje automatyczne ustanie członkostwa
i wykreślenie z listy członków Klubu STU
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7.
Zebrane przez Klub STU środki finansowe będą do dyspozycji Towarzystwa Sportowego Polonia Poznań
i przeznaczone zostaną na działalność statutową klubu.
8.
Każdy członek ma prawo do informacji o wydatkowaniu środków zawartych w pkt. 6 §1.
9.
Członkowie Klubu STU wyrażają zgodę na otrzymywanie zaproszeń, powiadomień i informacji na temat
działalności Klubu STU za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z wykorzystaniem danych
adresowych podanych w deklaracji.
§2 Przywileje członków Klubu 100
1.
Każdy członek ma prawo do umieszczenia informacji o jego członkostwie w Klubie STU na stronie
internetowej klubu http://tspolonia.pl, tj. umieszczenia imienia i nazwiska lub nazwy firmy w specjalnie
utworzonej zakładce Klub STU, zgodnie z deklaracją członkowską.
2.
Każdy członek ma prawo do otrzymania gadżetów klubowych dedykowanych dla członków Klubu STU.
3.
Bezpłatny wstęp na imprezy sportowe organizowane przez klub Towarzystwo Sportowego Polonia Poznań.
4.
Każdy członek ma prawo do zaprezentowania informacji o działalności swojej firmy lub instytucji na
stronie internetowej klubu.
5.
Inne formy promocji członka klubu wymagają uzgodnienia indywidualnego z członkiem Klubu STU.
1. załącznik 1
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Załącznik 1

Deklaracja członka wspierającego Klubu „STU”
przy Towarzystwie Sportowym Polonia w Poznaniu
Ja, niżej podpisany deklaruję członkostwo w Klubie „STU” na rok………………………. .Zapoznałem/am
się z treścią regulaminu Klubu „STU” i akceptuję jego treść. Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem
członkostwa jest uiszczenie kwoty miesięcznej nie mniejszej niż 100,00 zł.
Składkę zobowiązuję się wpłacić na konto klubu 51 1600 1462 1831 4804 8000 0001
TS Polonia Poznań, ul. Harcerska 5, 61-011 Poznań
jako „darowizna na rzecz Klubu”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
Towarzystwo Sportowe Polonia Poznań zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych /Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zmian./ w celach związanych z działalnością statutową
Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie.
..………………………..., dn. ........................

…………………………..…………
własnoręczny podpis

Dane osobowe (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)
1. Imię i Nazwisko
............................................................................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania
............................................................................................................................................................
3. Telefon,
............................................................................................................................................................
4. e-mail
............................................................................................................................................................
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr ………………..………….. z dnia……………………………..……...
została przyjęta / został przyjęty1 w poczet członków Klubu STU Towarzystwa Sportowego Polonia Poznań
w charakterze: członka wspierającego, pod numerem ……………
1. …………………………… 2. ……………….………………
1

niepotrzebne skreślić.
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