
Tarnobrzeg, dnia 29.10.2OL9 r.

lnformacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu oraz Zarząd Klubu UKS ,,DELFIN" w porozumieniu
z Prezydentem Miasta Tarnobrzega informują, iż zajęcia pływania w Szkole Podstawowej nr 3 wynikające
zprzydzialu godzin lekcyjnych są bezpłatne.
Natomiast zawodnicy będący uczniami szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, trenujący poza
godzinami lekcyjnymi, są zobowiązani do opłacania miesięcznych składek członkowskich wynikających ze

Statutu UKS "Delfin" w Tarnobrzegu.

Klub nie prowadzi działalności dochodowej, a składki członkowskie w całości przeznaczane są na działalność
statutową Klubu. Ze składek członkowskich opłacane jest:

1. Roczne ubezPieczenie NWW u'czestników zajęć.

2. Zakup specjalistycznego sprzętu pływackiego z którego nieodpłatnie korzystają uczestnicy zajęć.
3, Pokrycie kosztów wyjazdu na zawody.

4. Udzial w rozgrywkach zespołowych i rywalizacji indywidualnej zgodnie z kalendarzem imprez pływackich
organizowanych przez Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki, Polski Związek Pływacki, Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy i inne kluby sportowe (opłaty startowe, wyżywienie podczas zawodów,
noclegi itp.)

5. Organizowanie zawodów pływackich w Tarnobrzegu.

6. Opłaty statutowe do uiszczenia, których zobowiązany jest Klub w Podkarpackim Okręgowym Związku
Pływackim, Polskim Związku Pływackim iWojewódzkim Szkolnym Związku Sportowym.

7. Wymagane licencje zawodników,

8. Wynajem basenu i sali gimnastycznej do prowadzenia pozalekcyjnych treningów pływackich
i ogólnorozwojowych.

Rezygnacja z opłacania składek członkowskich wobec Klubu, jest jednoznaczna z rezygnacią bycia
zawodnikiem Klubu, a co za tym idzie pozbawienie:

1. Bezpłatnego wejścia na pozaszkolne zajęcia treningowe,
2. korzystania ze specjalistycznego sprzętu sportowego będącego własnością klubu,
3, MożliwoŚci udziału w zawodach regionalnych, wojewódzkich iogólnopolskich.
Przypomina się również, iż osoby fizyczne przy rozliczeniu rocznym mogą pomniejszyć swój podatek
odliczając od podstawy opodatkowania PlT darowizny (składki) w kwocie nie przekraczającej 6% dochodu
uzyskanego w danym roku, zaŚ osoby prawne (firmy i instytucje) do tO%. (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 18 ust. 1 i 1c ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych}. Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych
m.in. na działalnoŚĆ statutową w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu jaką prowadzi
UKS,,DELF|N". Należy pamiętać, że wysokość darowizny powinna być udokumentowana dowodem wpłaty
na rachunek bankowy Klubu.
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