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REGULAMIN KLUB 100 

 
§1 

Zasady ogólne 

1. Program „Klub 100” Skra Warszawa, jest powołany, rozliczany i zarządzany przez Fundację na rzecz 
promocji i rozwoju rugby „Czas dla Rugby” z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 89D/406 w 
Warszawie., zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000501733.  

2. Celem działalności „Klubu 100”  jest wsparcie finansowe drużyn młodzieżowych Skra Warszawa. 
3. Program „Klub 100” skierowany jest do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji, a także 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym oddzielna ustawa przyznaje 
zdolność prawną, zainteresowanych wsparciem organizacyjnym i finansowym działalności klubu 
sportowego Skra Warszawa. 

4. W programie „Klub 100” uczestniczyć mogą osoby fizyczne oraz instytucje i firmy wymienione w punkcie 
§1, które wypełniły i podpisały deklaracje członkowską zwaną dalej umową. 

5. W programie „Klub 100” uczestniczyć mogą osoby fizyczne które ukończyły 18-ty rok życia. 

§2 
Prawa i obowiązki Członków „Klubu 100” 

1. Uczestnik programu „Klub 100”  deklaruje się wpłacać co miesiąc określoną w umowie kwotę przy czym 
minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 200 zł netto miesięcznie lub jej równowartość 
w przypadku wpłat dokonywanych w innej walucie wg średniego kursu NBP na dzień dokonywania 
wpłaty. 

2. Wpłat należy dokonywać na konto Fundacji na rzecz rozwoju i promocji rugby „Czas na Rugby” o 
numerze rachunku: 87 1140 2004 0000 3802 7508 9338, z koniecznym dopiskiem: „Klub 100 -imię i 
nazwisko/nazwa podmiotu” do 10 dnia każdego miesiąca. 

3. Uczestnik „Klubu 100” Skry Warszawa może dokonać wpłat „z góry” za wybrany przez siebie okres 
wymieniając w tytule przelewu jakich miesięcy dotyczy dana wpłata. 

4. Umowa zawierana jest z uczestnikiem programu na okres jednego roku kalendarzowego przy czym w 
przypadku braku złożenia wypowiedzenia członkostwa w „Klubie 100” Skry Warszawa na 14 dni przed 
końcem jej obowiązywania, umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejny rok kalendarzowy. 

5. Rozwiązanie Umowy może nastąpić poprzez wypowiedzenie przez każdą ze Stron z zachowaniem 3 
miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§3 
Przywileje Członków „Klubu 100” 

Członek „Klubu 100” otrzymuje następujące prawa i przywileje: 

1. Otrzymuje pakiet 9 biletów rodzinnych, która uprawnia go do wejścia wraz z rodziną na każde spotkanie 
Skry Warszawa, w którym Klub będzie występować w roli gospodarza. 

2. Członek „Klubu 100” otrzymuje miejsce na prestiżowej liście umieszczonej na oficjalnej stronie Klubu 
www.skra-rugby.pl. 

3. Członek „Klubu 100” otrzymuje możliwość wywieszenia swojego banera reklamowego na stadionie 
podczas spotkań, w których Skra Warszawa będzie występować w roli gospodarza na preferencyjnych 
warunkach. 

4. Podczas każdego spotkania, w którym Skra Warszawa będzie występować w roli gospodarza, każdy 
członek „Klubu 100” otrzyma oficjalne podziękowania za wsparcie.  

5. Min. 2 razy w miesiącu każdy Członek „Klubu 100” otrzyma oficjalne podziękowania wraz z oznaczeniem 
na wszystkich social mediach związanych z Skrą Warszawa oraz Fundacją na rzecz promocji i rozwoju 
„Czas dla rugby”..  

http://www.czasdlarugby.pl/
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6. Każdy członek „Klubu 100” otrzymuje prawo wstępu na organizowane uroczystości klubowe. 
7. Każdy członek „Klubu 100” będzie otrzymywać cyklicznie gadżety klubowe.  

§4 

Warunki uzyskania członkostwa Klubu 100 

6. Członkiem „Klubu 100” Skry Warszawa zostaje osoba, która wypełni i podpisze deklarację (umowę) 
przystąpienia do „Klubu 100”. Deklarację można: 

7. Pobrać na oficjalnej stronie Fundacji www.czasdlarugby.pl  
8. Otrzymać w siedzibie Fundacji.  
9. Otrzymać od koordynatora „Klubu 100” z ramienia Fundacji na rzecz promocji i rozwoju „Czas dla rugby” 

Pana Patryka Szwarc Tel 575535388 mail kontakt@czasdlarugby.pl 
10. Zarząd Fundacji jako organizator „Klubu 100” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia danej osoby 

na członka „Klubu 100” bez konieczności uzasadnienia. 

§5 
Wykluczenie i postanowienia końcowe „Klubu 100” 

1. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wykluczenie z członkostwa „Klubu 100” osoby gdy działa ona 
na szkodę Klubu Skry Warszawa. 

2. Wykluczony z członkostwa w „Klubie”100 traci wszelkie prawa i przywileje z dniem wykluczenia. 
3. Zarząd Fundacji jako organizator „Klubu 100” zastrzega sobie prawo do zmiany umowy oraz powyższego 

regulaminu w dowolnym momencie powiadamiając uczestnika programu na min. 14 dni przed 
wprowadzeniem zmian. 
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