
Regulamin „Klubu Stu” - Odra Wodzisław Sp. z o.o. 

 

§1 Zasady Ogólne 

1. Do „Klubu Stu” mogą przystąpić pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy po wypełnieniu deklaracji 

członkowskiej oraz wpłaceniu pierwszej składki. 

2. Uczestnictwo w „Klubie Stu” jest dobrowolne. 

3. Członek „Klubu Stu” deklaruje się wpłacać co miesiąc określoną w deklaracji członkowskiej kwotę, 

przy czym minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 100 złotych. 

4. Wypełnioną deklaracje członek „Klubu Stu” zobowiązuje się przynieść do biura klubowego 

znajdującego się przy ul. Bogumińskiej 8 w Wodzisławiu Śląskim. 

5. Wpłaty dokonywane są jako darowizna na rzecz Odry Wodzisław Sp. z o.o. 

6. Wpłat dokonywać można na konto bankowe o numerze - 65 1090 2835 0000 0001 4763 2478, 

wpisując w tytule przelewu: „Klub Stu″ oraz podając swoje dane. 

7. Brak wpłat składek przez okres trzech miesięcy powoduje automatyczne ustanie członkostwa 

i wykreślenie z listy członków „Klubu Stu”. 

8. Członkowie „Klubu Stu” wyrażają zgodę na otrzymywanie zaproszeń, powiadomień i informacji na 

temat działalności „Klubu Stu” za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z 

wykorzystaniem danych adresowych podanych w deklaracji. 

 

§2 Cele „Klubu Stu” 

1. „Klub Stu" zrzesza osoby prywatne jak i lokalnych przedsiębiorców, pragnące na miarę swoich  

możliwości finansowych wesprzeć działalność Odry Wodzisław Sp. z o.o. 

 

§3 Przywileje członków „Klubu Stu” 

1. Każdy członek otrzymuje certyfikat potwierdzający członkostwo w „Klubie Stu”. 

2. Każdy członek otrzymuje karnet na wszystkie domowe mecze Odry Wodzisław Sp. z o.o. 

Warunkiem koniecznym jest wpłata minimum 2 składek lub równowartości dwóch minimalnych 

składek. 

3. Każdy członek ma prawo do umieszczenia informacji o jego członkostwie w „Klubie Stu” na stronie 

internetowej klubu, tj. umieszczenia imienia i nazwiska lub nazwy firmy w specjalnie utworzonej 

zakładce „Klub Stu”, zgodnie z deklaracją członkowską. 

4. Każdy członek ma prawo do uczestniczenia w specjalnych zebraniach „Klubu Stu”. 

5. Inne formy promocji członka „Klubu Stu” wymagają uzgodnienia indywidualnego z zarządem klubu. 

§4 Pozostałe informacje „Klubu Stu” 

1. Podpisanie deklaracji członkowskiej oznacza przyjęcie zasad niniejszego regulaminu. 



2. O zmianach w niniejszym regulaminie, członek „Klubu Stu” informowany będzie drogą mailową. 

 

Informacje o przetwarzaniu danych 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Odra Wodzisław Sp. z o.o. z siedzibą w 

Wodzisławiu Śląskim przy ul. Cisowej 6, e-mail: biuro@odra.wodzislaw.pl 

2. Dane będą przechowywane przez okres uczestnictwa w „Klubie Stu” 

3. Ma   Pan/i   prawo   dostępu   do   swoich   danych   osobowych,   ich   sprostowania,   usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. 


