
Regulamin 

Biorąc pod uwagę  70-letnią tradycją Lęborskiego Klubu Sportowego Pogoń Lębork
i  popularność  piłki  nożnej,  powołano  do  życia  tzw.  „Klub  100  Tylko  Pogoń  Lębork”,  do
którego  zapraszamy  osoby  prywatne  i  przedsiębiorców,  którzy  chcieliby  się  znaleźć
w ekskluzywnym gronie sympatyków wspierających nasz Klub.

Koordynatorem  projektu jest Radosław Pietrusewicz wraz z Radą Klubu 100 TPL ,
 której skład tworzą:
Marcin Gosz
Łukasz Hrycyk
Karol Krajdocha 
Tomasz Podhajski
Marek Piotrowski
Janusz Pomorski
Andrzej Sułkowski

Idea Klubu 100 TPL przy LKS POGOŃ LĘBORK.

Klub  100  TPL  powstał  w  celu  skonsolidowania  osób  prywatnych  i  przedsiębiorców
działających  w  naszym  regionie,  których  uczestnictwo  jest  dobrowolne. Pozyskane  środki
finansowe  zostaną  przeznaczone  na  bieżącą  działalność  klubu  (cele  statutowe).  Ponieważ
członkostwo w  Klubie 100  TPL ma charakter dobrowolny, a głównym jego celem jest wsparcie
Lęborskiego Klubu Sportowego POGOŃ, podstawową zasadą uczestnictwa w klubie jest rzetelność
i uczciwość wszystkich członków Klubu.

Aby wstąpić do Klubu 100 TPL  należy wypełnić deklarację członkowską. Miesięczna 
minimalna opłata za członkostwo w Klubie 100 TPL wynosi:

 od 50zł miesięcznie – Klub 100  TPL Partner

 od 300zł (netto) miesięcznie – Klub 100 TPL Biznes



Regulamin Klubu  100 TPL przy LKS POGOŃ LĘBORK

§ 1

 Zasady ogólne

 W Klubie  100 TPL uczestniczyć mogą  osoby fizyczne lub firmy.

 Uczestnik   Klubu 100   TPL   Partner   – osoba fizyczna deklaruje się wpłacać co miesiąc 
określoną w deklaracji kwotę przy czym minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 
50 zł miesięcznie.

Uczestnik Klubu  100   TPL Biznes – firma  deklarująca wpłacać co miesiąc określoną w 
deklaracji kwotę przy czym minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 300 zł 
miesięcznie.

-Wpłaty składek dokonywane są, jako darowizny na rzecz LKS POGOŃ LĘBORK  lub w 
przypadku Klubu 100  TPL  Biznes na podstawie faktury VAT wystawianej przez Klub za 
usługi reklamowe. 

- Uzyskane środki przeznaczone będą na realizację celów statutowych LKS POGOŃ 
LĘBORK.
– Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na konto LKS POGOŃ LĘBORK –
PKO BP S.A. 17 1020 4649 0000 7202 0051 3556 z dopiskiem "Klub  100 TPL" oraz 
podając swoje dane i jakiego okresu dotyczy dana wpłata. Ponadto wpłat można dokonywać
w siedzibie klubu (Czołgistów5, Lębork tel. 59 862-27-81)
– Warunkiem uzyskania członkostwa Klubu 100 TPL jest wpłata dwóch zadeklarowanych 
składek.
– Zaleganie z wpłatami składek przez okres trzech miesięcy spowoduje ustanie członkostwa 
i wykreślenie z listy członków Klubu  100 TPL.
-  Rada Klubu 100 TPL może również  wydać kartę Klubu 100 TPL osobom lub firmom , 
które  wspierają Klub na różnych płaszczyznach materialnie.

§ 2

  Rozliczenie i informacja o działalności prowadzonej przez  Klub 100 TPL

Klub 100 TPL , będzie na bieżąco informować z comiesięczną aktualizacją o ilości 
uczestników Klubu  100 TPL i ich wpłatach na konto LKS POGOŃ LĘBORK, podając dane 
dotyczące wszystkich członków Klubu, (za ich zgodą) na stronie internetowej www.pogon.lebork.pl

Zebrane przez Klubu 100 TPL środki będą do dyspozycji klubu LKS POGOŃ LĘBORK 
na działalność statusową klubu, o czym klub będzie informował w formie półrocznych sprawozdań 
(do 20 stycznia i 20 lipca każdego roku) na stronie internetowej www.pogon.lebork.pl, a w zakresie 
finansów w formie elektronicznej adresy e-mail członków Klubu 100 TPL.

§ 3

 Przywileje Członków Klubu 100  TPL przy LKS POGOŃ LĘBORK

Klub 100 TPL Partner

-Karta członka Klubu  100 TPL.
 -Bezpłatne wejście na imprezy organizowane przez klub.
-Umieszczenie informacji o członku Klubu  100 TPL  na stronie internetowej klubu – zgodnie z 
życzeniem członka klubu.
- Możliwość uczestnictwa w specjalnych zebraniach Klubu  100 TPL.
-Dostęp do newslettera  Pogoni Lębork oraz otrzymywanie wyników drużyny seniorów Pogoni 



sms-em bezpośrednio po zakończonych spotkaniach.
-Dostęp do „Strefy TOP” podczas meczów drużyny seniorów.
-Przyznanie pamiątkowego certyfikatu Członka Klubu  100 TPL po roku członkostwa.
-20% rabat na gadżety klubowe oraz gratisowe materiały promocyjne klubu (np.kalendarze)
-15% zniżka na Siłownię Activ https://www.facebook.com/activsilownia  ul.Gliniana 11a Lębork  
502 199 444 
-15% zniżka do Centrum Masażu Ciała 505 171 205  ul. Węgrzynowicza 5/2, Lębork 
https://www.facebook.com/sissigabinetmasazulebork  
-Możliwość skorzystania  z 5 godzin  darmowych  konsultacji na 1 rok w dziedzinach biznesowych   
i finansowych (patrz oferta na stronie:www.andrzejsułkowski.pl   602 620 399 )
-Do 10% rabatu na usługi Zakładu Kamieniarskiego Janiec, ul. B. Krzywoustego 38 Lębork, tel. 
603 347 738 
-Do 10% rabatu na usługi budowane Firmy Kajetan tel. 609 476 350
-10% Rabatu od cen półkowych Firma Bormax Wejherowo Przemysłowa 19B Wejherowo 
http://www.bormax.com.pl/ 
-10% rabatu na usługi w zakładzie „Wojs” Zakład Usług Szewskich Zwycięstwa 5 Lębork
-W przypadku opłaty jednorazowej z rok z góry obowiązuje zniżka w postaci gratisowego               
1 miesiąca!!

Klub 100 TPL Biznes

-Karta członka Klubu  100 TPL.
- Bezpłatne wejście na imprezy organizowane przez klub.
-Umieszczenie informacji o członku Klubu  100 TPL na stronie internetowej klubu – zgodnie z 
życzeniem członka Klubu.
- Możliwość uczestnictwa w specjalnych zebraniach Klubu 100 TPL.
-Dostęp do newslettera LKS POGONI LĘBORK oraz otrzymywanie wyników drużyny seniorów 
Pogoni SMS-em bezpośrednio po zakończonych spotkaniach.
-Dostęp do „Strefy TOP” podczas meczów drużyny seniorów.
-Przyznanie pamiątkowego certyfikatu Członka Klubu  100 TPL po roku członkostwa
-Dostęp do newslettera  Pogoni Lębork oraz otrzymywanie wyników drużyny seniorów Pogoni 
SMS-em bezpośrednio po zakończonych spotkaniach.
-Możliwość umieszczenia przez firmy baneru reklamowego na oficjalnej stronie internetowej klubu.
-Możliwość umieszczenia przez firmy baneru reklamowego na stadionie. 
-Umieszczenie reklamy na  materiałach drukowanych przez klub.
-Umieszczenie reklamy na materiałach video produkowanych przez klub.
- Możliwość umieszczenia reklamy na strojach sportowych.
-20% rabat na gadżety klubowe oraz gratisowe materiały promocyjne klubu (np.kalendarze)
-15% zniżka na Siłownię Activ https://www.facebook.com/ActivSilownia  ul.Gliniana 11a Lębork    
502 199 444 
-15% zniżka do Centrum Masażu Ciała 505 171 205  ul. Węgrzynowicza 5/2,  Lębork  
https://www.facebook.com/SissiGabinetMasazuLebork  
-możliwość skorzystania  z 10 godzin  darmowych  konsultacji na 1 rok w dziedzinach biznesowych 
i finansowych (patrz oferta na stronie: www.andrzejsułkowski.pl  602620399 ) 
-Do 10% rabatu na usługi Zakładu Kamieniarskiego Janiec, ul. B. Krzywoustego 38 Lębork, tel. 
603 347 738 
-Do 10% rabatu na usługi budowane Firmy Kajetan tel. 609 476 350
-10% Rabatu od cen półkowych Firma Bormax Wejherowo Przemysłowa 19B Wejherowo 
http://www.bormax.com.pl/ 
-10% rabatu na usługi w zakładzie „Wojs” Zakład Usług Szewskich Zwycięstwa 5 Lębork
-W przypadku opłaty jednorazowej z rok z góry Rada Klubu 100 TPL  rozpatruje umowę 

indywidualnie.

http://www.bormax.com.pl/
http://www.bormax.com.pl/



