
          KLUB WSPARCIA  

KW KSSPR – ZAWSZE Z WAMI! W GRUPIE SIŁA! 

 

                                                 REGULAMIN 

Jako Członkowie Klubu Wsparcia KSSPR zgadzamy się co do tego, że dla nas wartością pierwszorzędną jest 
dobro KSSPR, pielęgnowanie jego wieloletniej tradycji i historii oraz troska o dalszy, właściwy rozwój. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
1.Klub Wsparcia KSSPR (w skrócie KW KSSPR) działa przy Koneckim Stowarzyszeniu Sportowym Piłki Ręcznej w 
Końskich (dalej Klub KSSPR lub KSSPR). 
2.Program KW KSSPR skierowany jest do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych zainteresowanych 
wsparciem organizacyjnym i finansowym działalności KSSPR. Uczestnictwo w KW KSSPR jest dobrowolne. 
3.Czas trwania członkostwa zostaje określony w deklaracji (minimalny czas trwania wynosi 3 miesiące). Po tym 
okresie członkostwo zostaje automatycznie przedłużone na czas nieokreślony. 
4.Członkowie KW KSSPR wybierają spośród siebie Radę  KW KSSPR, która składa się od 3 do 7 osób i jest oparta 
na zasadach równości.  Wybór Rady następuje zwykłą większością głosów. Kadencja Rady trwa jeden rok. Każdy 
z członków KW KSSPR może zgłosić tylko jedną kandydaturę. 
5. Rada reprezentuje KW KSSPR na zewnątrz i jest głównym ciałem doradczym organów KSSPR. Rada spotyka się 
z Zarządem KSSPR nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
II. CELE KLUBU WSPARCIA KSSPR: 
1.Wsparcie finansowe i rzeczowe działalności KSSPR, w szczególności grup młodzieżowych, dzieci, Akademii  Piłki 
Ręcznej, drużyny Seniorów. 
2.Dokapitalizowanie Klubu KSSPR a tym samym umocnienie jego pozycji na arenie Piłki Ręcznej w Polsce.  
3.Pomoc w odzyskaniu po latach stabilizacji finansowej oraz pozycji lidera w Polsce w zakresie sportowego 
rozwoju dzieci i młodzieży odciągając ich tym samym od zabójczych używek i negatywnych stron cyfryzacji. 
4. Pomoc w pozyskiwaniu lokalnych młodych talentów i przyczynianie się do rozwoju ich sportowej kariery. 
III. PRAWA , OBOWIĄZKI I PRZYWILEJE CZŁONKA KW KSSPR: 
1.Członkowie KW KSSPR wspierają KSSPR regularnymi składkami (wpłatami) na specjalnie utworzone konto KW 
KSSPR, przy czym wysokość składki nie może być mniejsza niż 30 zł miesięcznie. Każdy z członków KW KSSPR może 
w każdej chwili zdecydować się na wpłatę wyższej kwoty miesięcznej składki. Wpłata składki winna być 
dokonywana przelewem bankowym na konto: 
Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej w Końskich,            ul. Stoińskiego 3,         26-200 Końskie 
Bank Pekao S.A. nr konta: 74 1240 5006 1111 0010 9967 6431   
 -W tytule przelewu: „DAROWIZNA KW KSSPR (IMIĘ, NAZWISKO) (okres za ile miesięcy płacimy składkę)”  
2.Środki uzyskane w ramach wpłat Członków KW KSSPR przeznaczone są w całości i wyłącznie na cele statutowe, 
w szczególności  na wspieranie zawodników oraz prowadzenie drużyn i sekcji sportowych piłki ręcznej oraz 
realizację założonej strategii rozwoju KSSPR. 
3.Członkowie KW KSSPR decydują, w jaki sposób i na jakie cele będą przeznaczane środki finansowe pochodzące 
ze składek członkowskich, utożsamiają się z KSSPR oraz aktywnie uczestniczą w jego działalności, a tym samym 
działają na rzecz Klubu. Ponadto, członkowie KW KSSPR reprezentują KSSPR i integrują kibiców podczas meczów 
i na co dzień oraz budują pozytywny wizerunek kibica i Klubu, który ma interesować lokalny biznes do inwestycji 
w KSSPR i jego zawodników.  
4.Każdy z członków KW KSSPR otrzyma Kartę Członka KW KSSPR , która będzie dowodem jego przynależności do 
KW KSSPR. Karta zwalnia z zakupu biletów na mecze domowe I Ligii PR, uprawnia do zajmowania miejsca w 
specjalnym sektorze podczas tych meczów, upoważnia do zniżki przy zakupach gadżetów klubowych, zniżki w 
partnerskich firmach, restauracjach, sklepach, punktach usługowych objętych programem „KSSPR GO!”.  
5.Karty członkowskie nie są zbywalne. Każdy Członek posiada indywidualny numer zastrzeżony dla niego.  
IV.CZŁONKOSTWO USTAJE NA SKUTEK:  
1. Nieopłacenia składek przez 3 miesiące lub na podstawie pisemnej rezygnacji.  
2. W wyjątkowych przypadkach, możliwe jest także wykluczenie osoby przez Radę KW KSSPR, która w rażący 
sposób działa na szkodę KSSPR lub KW KSSPR. 


