
 

 
REGULAMIN CZŁONKÓW  

TOWARZYSTWA MŁODZIEŻY SPORTOWEJ  
SUCHARY SUCHY LAS 

 
 

I. PRZYJMOWANIE NOWYCH ZAWODNIKÓW I PŁATNOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 
 

1. Aby stać się członkiem TMS Suchary Suchy Las należy: 
a. Skontaktować się z trenerem danej grupy wiekowej – www.suchary.com.pl/kontakt -  

w celu uzyskania informacji o wolnych miejscach w drużynie. 
b. Stawić się na trening danej grupy wiekowej i poinformować o tym na początku treningu 

trenera (harmonogram treningów na www.suchary.com.pl) 
c. Po odbyciu 4 treningów kontrolnych – trener podejmuje decyzję o przyjęciu do drużyny. 
d. Po pozytywnej decyzji trenera o przyjęciu do drużyny, zawodnik ma obowiązek: 

- niezwłocznie zarejestrować się w systemie administracji TMS Suchary Suchy Las 
(www.suchary.com.pl/extranet/registration) 
- dokonać wpłaty wpisowego zgodnie z informacją otrzymaną podczas rejestracji 
- przekazać kierownikowi lub trenerowi drużyny wypełnione i podpisane dokumenty: 
deklaracja RODO, formularz ubezpieczeniowy + oświadczenie, które zostaną przesłane na 
adres mailowy po rejestracji - dostępne są również na stronie 
www.suchary.com.pl/do_pobrania  

Po zaksięgowaniu wpisowego przez system, zawodnik przekazuje trenerowi wypełnioną i 
podpisaną deklarację członkowską. W przypadku niedopełnienia ww. formalności, zawodnik NIE 
MOŻE wziąć udziału w zajęciach. 

 
2. Wpisowe i składka członkowska 

a. Wpisowe to jednorazowa opłata ponoszona przez zawodnika przy przystąpieniu do 
Stowarzyszenia. 

b. Składka członkowska jest opłatą miesięczną. Należy ją wpłacać na konto klubu „z góry” za 
każdy miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca. Można również składkę opłacić „z góry” za 
kwartał, półrocze lub rok. 

c. Wysokość składek jest ustalana przez Zarząd TMS Suchary Suchy Las i wynosi 
odpowiednio: 
Mieszkańcy Gminy Suchy Las: 90 zł / miesiąc 
Osoby spoza Gminy Suchy Las: 130 zł / miesiąc 
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d. Wpłat należy dokonywać na konto klubu: 
TOWARZYSTWO MŁODZIEŻY SPORTOWEJ SUCHARY SUCHY LAS 
62-002 Suchy Las, ul. Szkółkarska 47 
Nr konta: 26 9043 1054 2054 0021 4843 0002 

e. W tytule przelewu składki członkowskiej należy wpisać:  
Imię Nazwisko, TMS-ID: XX-XX, np. „Jan Kowalski TMS-ID: 03-13” 
 

3. Konsekwencje nieopłaconych składek 
a. W przypadku zalegania z opłaceniem składki członkowskiej ponad 1 miesiąc – zawodnik / 

rodzic / prawny opiekun otrzymuje drogą e-mailową ponaglenie oraz informacje  
o konsekwencjach w przypadku dalszego zalegania. 

b. W przypadku zalegania z opłaceniem składki członkowskiej ponad 2 miesiące – zawodnik 
zostaje zawieszony – oznacza to, że nie może uczestniczyć w treningach, sparingach, 
turniejach oraz meczach ligowych – zawodnik / rodzic / prawny opiekun otrzymuje drogą 
e-mailową informację o zawieszeniu syna. Listę zawieszonych zawodników otrzymują 
trenerzy. Odwieszenie następuje po przesłaniu drogą elektroniczną na adres 
administracja@suchary.com.pl potwierdzenia dokonania wpłaty zaległych składek,  
w szczególnych przypadkach po okazaniu potwierdzenia przelewu trenerowi. 
(ZAWIESZENIE NIE ZWALNIA Z KONIECZNOŚCI OPŁACENIA SKŁADKI ZA MIESIĄC 
ZAWIESZENIA) 

c. W przypadku zalegania z opłaceniem składki członkowskiej ponad 3 miesiące – zawodnik 
zostaje usunięty z listy członków stowarzyszenia. 
 

4. Zwolnienia z opłat 
a. Zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat lub zostali powołani do zespołu seniorów. 
b. Zawodnicy, którzy otrzymali zwolnienie od Zarządu Klubu w związku z trudną sytuacją 

materialną.  
c. Zawodnicy, których stan zdrowia nie pozwala na uczestnictwo w zajęciach treningowych 

(ponad 50% zajęć - np. choroba, kontuzja) – informację o tym przesyłają - najpóźniej  
w dniu drugiego opuszczonego treningu - drogą mailową na adres 
administracja@suchary.com.pl w tytule wiadomości wpisując „kontuzja/choroba”  
a w treści „imię i nazwisko oraz czas nieobecności na treningach”. Przykład ”Jan Kowalski 
– kontuzja od 13 kwietnia do 29 maja” oraz informują o tym trenera! 
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II. SPRZĘT SPORTOWY 
 

1. Wspólny sprzęt treningowy 
a. Wszyscy członkowie TMS Suchary Suchy Las, będący zawodnikami poszczególnych drużyn, 

opłacający regularnie składki członkowskie, posiadają dostęp w trakcie treningów do 
wspólnego sprzętu treningowego. 

b. O możliwości użycia sprzętu przez zawodników w trakcie treningu decyduje trener lub 
kierownik danej drużyny. 
 

2. Indywidualny sprzęt sportowy. 
a. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania własnej, podpisanej piłki podczas zajęć 

treningowych, dobranej zgodnie z zaleceniami trenera danej drużyny. 
b. Każdemu zawodnikowi opłacającemu regularnie składki członkowskie przysługuje 

bezpłatnie: 
- klubowy strój piłkarski (raz na 1,5 roku), 
- klubowy dres sportowy (raz na 2 lata), 
W przypadku zagubienia lub zniszczenia stroju lub dresu istnieje możliwość ich 
wcześniejszego odpłatnego zakupienia. 

 
III. KONTAKT Z ZARZĄDEM 
Z uwagi na ogrom pracy, który towarzyszy prowadzeniu tak dużego stowarzyszenia, oraz fakt, że 
członkowie Zarządu Klubu swoją funkcję pełnią społecznie w swoim wolnym prywatnym czasie, kontakt  
w poszczególnych sprawach możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
 
Zarząd: 

● Mirosława Żmijewska (mail: miroslawa.zmijewska@suchary.com.pl) 
- Funkcja: Prezes 
- Obszar działania: administracja Stowarzyszeniem, organizowanie imprez sportowych i turniejów, 

nadzór nad działaniami marketingowymi, kontakty ze sponsorami 
 

● Maciej Burdziński (mail: maciej.burdzinski@suchary.com.pl) 
- Funkcja: V-ce Prezes 
- Obszar działania: kontakt z WZPN, zarządzanie obiektami sportowymi, tworzenie harmonogramu 

treningów, RODO 
 

● Krzysztof Wojciechowski (mail: krzysztof.wojciechowski@suchary.com.pl) 
- Funkcja: V-ce Prezes 
- Obszar działania: promocja Stowarzyszenia, pozyskiwanie sponsorów, kontakty z rodzicami 

zawodników, 
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● Tomasz Burdziński (mail: tomasz.burdzinski@suchary.com.pl) 
- Funkcja: V-ce Prezes 
- Obszar działania: kontakty z władzami gminnymi, pozyskiwanie dotacji na rozwój Stowarzyszenia 

 
● Dawid Mach (mail: dawid.mach@suchary.com.pl) 
- Funkcja: V-ce Prezes 
- Obszar działania: zgłaszanie zawodników oraz drużyn do rozgrywek, kontakt z WZPN, zakup i 

ewidencja sprzętu sportowego 
 

● Mariusz Rembicki (mail: mariusz.rembicki@suchary.com.pl) 
- Funkcja: V-ce Prezes 
- Obszar działania: reprezentowanie Klubu podczas oficjalnych wydarzeń, kontakt z mediami, 

kontakty z władzami gminnymi 
 

● Jakub Golański (mail: jakub.golanski@suchary.com.pl) 
- Funkcja: V-ce Prezes 
- Obszar działania: organizacja transportu na mecze, promocja Stowarzyszenia, PR 

 
● Kacper Klause (mail: administracja@suchary.com.pl) 

-Funkcja: Dyrektor ds. Organizacyjnych 
-Obszar działania: organizowanie transportu na mecze, wynajem obiektów sportowych, zakup i 
ewidencja sprzętu, składki członkowskie, harmonogram treningów, płatności, wypłaty, przelewy. 
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