
 Celem niniejszego regulaminu jest określenie głównych ram funkcjonowania

Klubu 100 przy KS Dalin Myślenice.

 Klub 100 przy KS Dalin Myślenice w dalszych postanowieniach regulaminu

nazwane jest „Klubem 100”.

 Każdy z członków Klubu 100 zobowiązany jest do przestrzegania Statutu KS

Dalin Myślenice oraz niniejszego regulaminu.

 Celem Klubu 100 jest aktywne włączenie Kibiców, Sympatyków i Przyjaciół

Dalinu w życie Klubu i jego funkcjonowanie.

 Głównymi przywilejami Klubowicza jest:

uczestnictwo w organizowanych dwukrotnie w ciągu roku spotkaniach

konsultacyjno - integracyjnych członków Klubu 100 i Zarządu Dalinu, 

branie udziału w zebraniach Zarządu Klubu z głosem doradczym,

prawo do uczestniczenia w wyborach Zarządu,

darmowe karnety wejściowe na wszystkie mecze w rundzie wiosennej

oraz jesiennej,

umieszczenie imienia i nazwiska Członka Klubu 100 w wyjątkowej

gablocie przy wejściu na stadion Dalinu, na stronie www.dalinmyslenice.pl

oraz w mediach społecznościowych,

branie udziału we wszystkich imprezach sportowych organizowanych                    

i współorganizowanych przez KS Dalin,

 Z uzasadnionych przyczyn klubowicz ma możliwość zawieszenia swojego

członkostwa w Klubie 100 na okres 3 miesięcy. W okresie tym jest on

zwolniony z uiszczania klubowych składek.
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KS Dalin Myślenice

ul.  Zdrojowa 7a, 32-400 Myślenice

 
www.dalinmyslenice.pl

 facebook.com/dalin.myslenice

 Klubowicz zobowiązany jest do:

uiszczania składki klubowej wynoszącej minimum 100 zł za miesiąc.

Wpłata powinna być dokonywana co miesiąc na rachunek bankowy KS

Dalin Myślenice  o numerze: 68 8619 0006 0020 0001 6711 0001 (Bank

Spółdzielczy Wieliczka oddział Myślenice),

przestrzegania postanowień Statutu, wydanych na jego podstawie

regulaminów oraz stosować się do uchwał Zarządu,

brania czynnego udziału w działalności Klubu, poprzez społeczną pomoc            

w organizowaniu zawodów i innych imprez organizowanych przez Klubu,

 Dokumentem nadrzędnym dla niniejszego regulaminu jest Statut KS Dalin

Myślenice.

 Niniejszy regulamin nie stoi w sprzeczności ze Statutem.

 Zmian w treści regulaminu dokonuje Zarząd KS Dalin Myślenice.
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