
Regulamin Klubu Czarodziejów z Wydm 

§1 Zasady ogólne 

1. Organizatorem klubu ,,Czarodziejów z Wydm” jest stowarzyszenie 

MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg. 

2. Członkami klubu  mogą zostać zarówno osoby prywatne, jak i 

przedsiębiorcy. 

3. Członek w każdej chwili może zrezygnować z członkostwa w klubie 

Czarodziejów z Wydm.  

4. Członkowie mają swoje prawa i obowiązki. 

5. Członkowie klubu spotykać będą się raz do roku w terminie ustalonym 

przez koordynatora w celu omówienia działań klubu oraz jego rozwoju. 

§2 Obowiązki członka klubu 

1. Warunkiem uzyskania członkostwa w przypadku osób prywatnych jest 

podpisanie deklaracji wpłaty na rok minimum 20 złotych miesięcznie. W 

przypadku firm jest to 100 złotych miesięcznie. 

2. Wykluczenie z klubu następuje w przypadku działania na szkodę klubu 

lub stowarzyszenia oraz w przypadku zalegania z opłatami 

członkowskimi powyżej 3 miesięcy. 

3. Każdy z członków klubu poszukiwał będzie w swoim otoczeniu 

kandydatów na kolejnych członków. 

 

§3 Przywileje Członków Klubu i Reklama 

1. Przedsiębiorcy będący członkami klubu mają możliwość promocji swojej 

firmy określone w kolejnym punkcie.  

2.  W zależności od deklarowanej kwoty wsparcia członek klubu otrzymuje: 

 Składka miesięczna w kwocie 20 złotych: 

-Dostęp do zamkniętej grupy dla członków klubu. 

-Zaproszenie na coroczne spotkanie klubowiczów. 

-Swoje imię i nazwisko jako członka klubu na stronie kotwica50.kolobrzeg.pl (podstrona 

Klub Czarodziejów z Wydm).  

-Podziękowanie po każdym sezonie rozgrywkowym. 

-Plakat drużyny z podpisami przed startem sezonu. 

 

 Składka miesięczna w kwocie 40 złotych: 

-Dostęp do zamkniętej grupy dla członków klubu. 

-Zaproszenie na coroczne spotkanie klubowiczów. 



-Swoje imię i nazwisko jako członka klubu na stronie kotwica50.kolobrzeg.pl (podstrona 

Klub Czarodziejów z Wydm).  

-Podziękowanie po każdym sezonie rozgrywkowym. 

-Plakat drużyny z podpisami przed startem sezonu. 

-Koszulka kibica z podpisami zawodników.  

 

 Składka miesięczna w kwocie 60 złotych: 

-Dostęp do zamkniętej grupy dla członków klubu. 

-Zaproszenie na coroczne spotkanie klubowiczów. 

-Swoje imię i nazwisko jako członka klubu na stronie kotwica50.kolobrzeg.pl (podstrona 

Klub Czarodziejów z Wydm).  

-Podziękowanie po każdym sezonie rozgrywkowym. 

-Plakat drużyny z podpisami przed startem sezonu. 

-Karnet na cały sezon rozgrywkowy wraz z fazą play-off. 

 

 Składka miesięczna w kwocie 80 złotych: 

-Dostęp do zamkniętej grupy dla członków klubu. 

-Zaproszenie na coroczne spotkanie klubowiczów. 

-Swoje imię i nazwisko jako członka klubu na stronie kotwica50.kolobrzeg.pl (podstrona 

Klub Czarodziejów z Wydm).  

-Podziękowanie po każdym sezonie rozgrywkowym. 

-Plakat drużyny z podpisami przed startem sezonu. 

-Karnet na strefę VIP  na cały sezon rozgrywkowy wraz z fazą play-off . 

 

 Składka miesięczna w kwocie 100 złotych: 

-Dostęp do zamkniętej grupy dla członków klubu. 

-Zaproszenie na coroczne spotkanie klubowiczów. 

-Swoje imię i nazwisko jako członka klubu na stronie kotwica50.kolobrzeg.pl (podstrona 

Klub Czarodziejów z Wydm).  

-Podziękowanie po każdym sezonie rozgrywkowym. 

-Plakat drużyny z podpisami przed startem sezonu. 

-Karnet na strefę VIP  na cały sezon rozgrywkowy wraz z fazą play-off . 

-Koszulka meczowa z podpisami zawodników.  

 

 Składka miesięczna w kwocie 100 złotych opłacana przez firmę: 

-Dostęp do zamkniętej grupy dla członków klubu. 

-Zaproszenie na coroczne spotkanie klubowiczów. 

-Logo firmy na roll-upie, ulotce i bannerze promującym klub Czarodziejów z Wydm. 

-Logo na stronie kotwica50.kolobrzeg.pl. 

-Logo na grafikach na dedykowanym fanpage’u klubu Czarodziejów z Wydm. 

-Posty promocyjne (minimum 2 w miesiącu)  na fanpage’u klubu Czarodziejów z Wydm.  



-Karnet na strefę VIP  na cały sezon rozgrywkowy wraz z fazą play-off . 

 

 

§4 Pozostałe 

1. Koordynator klubu Czarodziejów z Wydm wybierany jest przez zarząd            

stowarzyszenia MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg. 

2. Lista członków klubu Czarodziejów z Wydm publikowana jest na stronie 

internetowej stowarzyszenia MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg w zakładce 

Klub Czarodziejów z Wydm. 

3. Uczestnictwo w klubie jest dobrowolne, stąd niniejszy regulamin wymaga 

zarówno od organizatorów, jak i członków klubu, uczciwości, współpracy 

i rzetelności. 

4. Podpisanie deklaracji członkowskiej oznacza przyjęcie zasad niniejszego 

regulaminu. 

5. O zmianach w niniejszym regulaminie, członek klubu informowany 

będzie na bieżąco. 

 

 

Dane do wpłaty: 

MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 

Ul. Łopuskiego 38 

78-100  Kołobrzeg 

Bank Santander  

61 1090 2659 0000 0001 2425 185 

Tytuł wpłaty: 

Klub Czarodziejów z Wydm Imię i Nazwisko/ Nazwa Firmy/ 

 

Koordynator Rafał Osiński 783 800 935. 

 

 

 


