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Cennik: składki PTTK i klubowe za rok 2023

Podstawa:
 Uchwała nr 285/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r. w sprawie

wysokości  składki  członkowskiej  PTTK  na  rok  2023  oraz  wpisowego  do  PTTK  i  opłaty  za
legitymacje PTTK w roku 2023

 Uchwała Walnego Zebrania Klubu nr 01/2022 w sprawie składek klubowych.
 Uchwała Zarządu KTP „Mikołajek” z dnia 07.12.2021 roku w sprawie wysokości składek

klubowych na rok 2023.

Wpisowe do PTTK Składka PTTK Wpisowe do klubu Składka klubowa

Normalna 21 zł 75 zł 0 zł 20 zł

Ulgowa 12 zł 51 zł 0 zł 20 zł

Ulgowa młodzieżowa 9 zł 36 zł / 24 zł* 0 zł 10 zł

Kwota wpisowego do PTTK zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
* składka młodzieżowa ze zniżką RO PTTK w Słupsku w kwocie 10 zł.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są: 1) rodzice lub opiekunowie prawni osób
małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna), 2) emeryci,
renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, 3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby
posiadające status weteranów, 4) bezrobotni, 5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Uprawnieni  do  opłacania  członkowskiej  składki  ulgowej  młodzieżowej  są: 1)  opiekunowie
szkolnych kół PTTK, 2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, 3) młodzież szkolna i studenci –
do ukończenia 26 roku życia.

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są: 1) Członkowie Honorowi PTTK,
2)  dzieci  i  młodzież  z  placówek  opiekuńczo-wychowawczych  do  ukończenia  nauki  w  szkołach
ponadpodstawowych,  3)  dzieci  i  młodzież  z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  do
ukończenia  nauki  w  szkołach  ponadpodstawowych,  4)  osoby  z  orzeczoną  niepełnosprawnością
kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,
5)  dzieci  i  młodzież  szkolna  do  poziomu  szkoły  ponadpodstawowej  włącznie,  wstępujący  do  PTTK
w okresie od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Opłacenie składki PTTK potwierdza:  1) przynależność do PTTK; 2) prawo do korzystania z Rabatu
PTTK; 3) prawo do korzystania ze zniżek na udział w imprezach i szkoleniach organizowanych przez
Regionalny  Oddział  PTTK  w  Słupsku;  4)  objęcie  w  życiu  prywatnym  i  podczas  działalności  PTTK
ochroną  ubezpieczeniową  obejmującą  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  (NNW)  zaistniałych
24h/dobę  na  terytorium  całego  świata  oraz  kosztów  leczenia  i  assistance  poza  granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłacanie składki  klubowej potwierdza: przynależność do KTP „Mikołajek” oraz nabycie praw do:
1)  udziału  w  imprezach  klubowych,  2)  korzystania  z  klubowej  wypożyczalni  sprzętu  turystycznego,
3) zniżek klubowych na imprezy organizowane przez klub, 4) pierwszeństwa przy zapisach na imprezy
i szkolenia organizowane przez klub.

Informujemy członków klubu o konieczności  wniesienia  składek  do 31 marca  2023 r. w celu
kontynuacji  członkostwa,  w  tym  w  szczególności  prawa  do  ubezpieczenia  od  następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW).
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