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REGULAMIN CZŁONKOSTWA  

w PKB ENDORFINA dla członka zwyczajnego 

 

1) Osoby, które chcą zostać członkami Piotrkowskiego Klubu Biegacza ENDORFINA zwanym dalej 

PKB ENDORFINA zobowiązane są do podpisania „Deklaracji członkostwa w PKB ENDORFINA  

dla członka zwyczajnego” zwanej dalej deklaracją. 

2) Zarząd PKB ENDORFINA na podstawie wypełnionej i podpisanej deklaracji zatwierdza przyjęcie 

nowego członka jako członka zwyczajnego na czas nie określony. 

3) Członek, podpisując deklarację zobowiązany jest wybrać pakiet zgodny z „Załącznikiem  

do Regulaminu członkostwa w PKB ENDORFINA dla członka zwyczajnego”. 

4) Członek, który został przyjęty do PKB ENDORFINA wyraża zgodę na: 

a. przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w deklaracji dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji statutowych celów PKB ENDORFINA 

b. wykorzystanie swojego wizerunku, utrwalonego na treningach oraz innych imprezach 

organizowanych przez PKB ENDORFINA, w postaci zdjęć i nagrań wideo, w przekazach 

telewizyjnych, radiowych, internetowych oraz w formie drukowanej 

c. utrwalanie i zwielokrotnianie swojego wizerunku jakąkolwiek znaną techniką  

oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie 

5) Przynależność do PKB ENDORFINA jest bezpłatna przy wyborze pakietu „A” zgodnego  

z „Załącznikiem do Regulaminu członkostwa w PKB ENDORFINA dla członka zwyczajnego”. 

6) Z tytułu przynależności do PKB ENDORFINA członek, który dokonał wyboru pakietu „B” 

zobowiązany jest opłacić składkę członkowską określoną Uchwałą nr 7/2017  

w wysokości zgodnej z „Załącznikiem do Regulaminu członkostwa w PKB ENDORFINA  

dla członka zwyczajnego” na okres 1 roku kalendarzowego. Opłaty należy dokonać w okresie  

14 dni od popisania deklaracji członkowskiej na rachunek bankowy PKB ENDORFINA: 

 

Bank BGŻ 42 2030 0045 1110 0000 0304 0590 

      Tytułem: Imię i Nazwisko - składka członkowska w PKB Endorfina pakiet „B” za rok …… 

7) Składka członkowska nie podlega zwrotowi. 

8) Osoby, które w deklaracji zaznaczą pakiet „B” i nie dokonają opłaty w przeciągu 14 dni stają się 

członkami klubu z pakietem „A”. 

9) PKB ENDORFINA zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości składek członkowskich jeżeli 

będzie to uzasadnione wzrostem kosztów działania stowarzyszenia (m.in. wysoka inflacja, 

znaczny wzrost kosztów opłat). O zmianie tej PKB ENDORFINA powiadomi członka najpóźniej  

w terminie 1 miesiąca przed wprowadzeniem zmian. Członek zobowiązany będzie do wpłaty  

na konto różnicy powstałej podczas składania deklaracji a aktualną wysokością składki  

w danym pakiecie członkowskim. 
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10) W przypadku, gdy członkiem PKB ENDORFINA jest osoba poniżej 16 roku życia wówczas rodzic 

lub opiekun prawny zobowiązany jest podpisać deklarację oraz bierze za zgłaszaną osobę pełną 

odpowiedzialność. 

11) Członek PKB ENDORFINA oświadcza, iż bierze udział w treningach biegowych oraz wszelkich 

imprezach i akcjach biegowych organizowanych przez PKB ENDORFINA na własną 

odpowiedzialność i zobowiązany jest posiadać własne ubezpieczenie NW.  

12) Członek PKB ENDORFINA zobowiązany jest do: 

a. przestrzegania regulaminów obiektów, na których odbywają się treningi oraz wszelkie 

imprezy i akcje biegowe,  

b. przestrzegania przepisów BHP i ppoż.  

c. stosowania się do zaleceń osób prowadzących zajęcia oraz kierownictwa obiektów. 

13) Zabrania się członkom PKB ENDORFINA spożywania, bądź bycia pod wpływem alkoholu, 

narkotyków lub innych środków odurzających i dopingujących, mających negatywny wpływ  

na stan zdrowia, podczas treningów oraz wszelkich imprezach i akcjach biegowych.  

14) PKB ENDORFINA nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe, które wystąpią 

podczas treningów oraz organizowanych imprezach i akcjach biegowych. 

15) Członkostwo w PKB ENDORIFNA ustępuje gdy członek: 

a. złoży do PKB ENDORFINA podpisane „Oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w PKB 

ENDORIFNA” lub wyśle informację o rezygnacji pocztą elektroniczną z adresu wpisanego  

w deklaracji na adres kontakt@klubendorfina.pl, 

b. naruszy niniejszy Regulamin, 

c. w sposób jawny będzie działał na szkodę PKB ENDORFINA. 

16) W szczególnych sytuacjach Zarząd PKB ENDORFINA ma prawo odwołać członka zwyczajnego  

bez podania przyczyny.  

17) Interpretacja „Regulaminu członkostwa w PKB ENDORFINA dla członka zwyczajnego”  

należy wyłącznie do Zarządu Klubu. 
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