
REGULAMIN KLUBU 100

PRZY GMINNYM KLUBIE SPORTOWYM „ŁOKIETEK” 

W BRZEŚCIU KUJAWSKIM

§1 Zasady Ogólne

1.

Do Klubu 100 mogą przystąpić pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy po wypełnieniu
Deklaracji Członkowskiej wpłaceniu pierwszej składki.

2.

Członek Klubu 100 deklaruje się wpłacać co miesiąc określoną w deklaracji członkowskiej
kwotę, przy czym minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 50 złotych.

3.

Wpłaty dokonywane są jako darowizna na rzecz Gminnego Klubu Sportowego „Łokietek” 
w Brześciu Kujawskim i przeznaczone na realizację celów statutowych.

4.

Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na konto:
46 9550 0003 2003 0020 0237 0001

wpisując w tytule przelewu: „darowizna na cele statutowe Klubu 100" oraz podając swoje
dane. Ponadto wpłat można dokonywać gotówką w siedzibie klubu.

5.

Brak wpłat składek przez okres trzech miesięcy powoduje automatyczne ustanie członkostwa
i wykreślenie z listy członków Klubu 100

6.

Zebrane przez Klub 100 środki finansowe będą do dyspozycji Gminnego Klubu Sportowego
„Łokietek” w Brześciu Kujawskim i przeznaczone zostaną na działalność statutową klubu.

7.

Każdy członek ma prawo do informacji o wydatkowaniu środków zawartych w pkt. 6.



8.

Członkowie Klubu 100 wyrażają zgodę na otrzymywanie zaproszeń, powiadomień i
informacji na temat działalności Klubu 100 za pośrednictwem dostępnych środków

komunikacji z wykorzystaniem danych adresowych podanych w deklaracji.

§2 Przywileje członków Klubu 100

1.

Każdy członek otrzymuje certyfikat potwierdzający członkostwo w Klubie 100.

2.

Każdy członek ma prawo do umieszczenia informacji o jego członkostwie w Klubie 100 na
stronie internetowej klubu www. http://gkslokietek.brzesckujawski.pl/, tj.  umieszczenia

imienia 
i nazwiska lub nazwy firmy w specjalnie utworzonej zakładce Klub 100, zgodnie z deklaracją

członkowską.

3.

Każdy członek otrzymuje rabat na gadżety klubowe.

4.

Każdy członek ma prawo do uczestniczenia w specjalnych zebraniach Klubu 100.

5.

Każdy członek uzyskuje dostęp do bezpośredniej informacji o ważnych wydarzeniach,
organizowanych przez Gminny Klub Sportowy „Łokietek” w Brześciu Kujawskim.

6.

Inne formy promocji członka klubu wymagają uzgodnienia indywidualnego z członkiem
Klubu 100.



………..............................................
miejscowość i data

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU 100
PRZY GMINNYM KLUBIE SPORTOWYM „ŁOKIETEK” W BRZEŚCIU KUJAWSKIM

Imię i nazwisko / Firma: ............................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................................

Dane kontaktowe – telefon, e-mail: .........................................................................................................

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Klubu 100
przy Gminnym Klubie Sportowym „Łokietek” w Brześciu Kujawskim.

Deklaruję  przystąpienie  do  Klubu  100  przy  Gminnym  Klubie  Sportowym  „Łokietek”  w  Brześciu

Kujawskim i zobowiązuję się do wpłaty miesięcznej składki w wysokości .................... zł 

słownie  ......................................................................................................................  /  poczynając

od ...................................... roku, przekazywanej na podany poniżej rachunek bankowy w terminie do

15 dnia każdego miesiąca.

Gminny Klub Sportowy „Łokietek”
ul. Traugutta 29, 87-880 Brześć Kujawski

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy o/Brześć Kujawski
Nr 46 9550 0003 2003 0020 0237 0001 

Z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe Klub 100”

TAK / NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Klub Sportowy 
„Łokietek” w Brześciu Kujawskim zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.2007 o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883)

TAK / NIE Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego nazwiska na liście członków Klubu 100
przy Gminnym Klubie Sportowym „Łokietek” w Brześciu Kujawskim

TAK / NIE Wyrażam zgodę na wsparcie z moich wpłat drużyny seniorów GKS „Łokietek” w Brześciu 
Kujawskim

........................................................
podpis


