Załącznik Nr 2.2 do statutu Akademii Tai Chi i Lok Hup

Regulamin płacenia składek członkowskich
Akademii Tai Chi i Lok Hup
Obowiązkiem każdego członka jest regularne płacenie podstawowej składki członkowskiej.
Składka członkowska jest wyrazem poparcia dla działalności Akademii Tai Chi i Lok Hup.
Ciągłość w płaceniu składek jest warunkiem koniecznym do uzyskania biernego i czynnego prawa
wyborczego określonego w Statucie par 10 ust 1.
1.

Rozróżnia się dwa rodzaje składek członkowskich:
- składka podstawowa roczna,
- składka okolicznościowa, której wysokość każdorazowo ustala Zarząd.

2.

Składka członkowska podstawowa opłacana jest z góry:
- za cały rok – do końca stycznia bieżącego roku,
- za pól roku lub kwartał – do końca pierwszego miesiąca danego okresu,
wyłącznie przelewem na konto bankowe Akademii Tai Chi i Lok Hup, podając w tytule
wpłaty:
- imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka,
- okres za jaki dokonana jest wpłata,
- adres zajęć.

3.

Składka okolicznościowa to opłata za zajęcia dodatkowe organizowane przez Akademię
tj. warsztaty, zajęcia intensywne itp.

4.

Wpłaty składek okolicznościowych dokonywane są przelewem lub w gotówce podczas
warsztatów, zajęć intensywnych i innych imprez realizujących cele regulaminowe Akademii.

5.

Osoba przystępująca do Akademii składa oświadczenie o przystąpieniu i wpłaca składkę co
najmniej kwartalną. Po 3 miesiącach członkostwa wnosi dopłatę „wyrównującą” za miesiące
pozostałe do końca bieżącego roku, półrocza, lub kwartału kalendarzowego.

6.

Początek okresu członkostwa wyznacza termin rozpoczęcia zajęć nowej grupy. Jeśli data
pierwszych zajęć nowej grupy ma miejsce do 20 dnia miesiąca, początek członkostwa
datowany jest na ten miesiąc. Jeśli data pierwszych zajęć nowej grupy ma miejsce po
20 dniu miesiąca, początek członkostwa datowany jest od następnego miesiąca.

7.

Nieopłacenie składki członkowskiej w terminie powoduje zawieszenie praw członkowskich,
w tym także prawa do udziału we wszelkich zajęciach organizowanych przez Akademię.

8.

Zaleganie z opłatą składki członkowskiej powyżej 12 m-cy powoduje skreślenie z ewidencji
członków.

9.

Prawo do udziału w zajęciach nabywa się ponownie po zapłaceniu bieżącej składki
podstawowej.

10.

Wniesienie składki podstawowej rocznej do 31 stycznia upoważnia do 20,- zł upustu (tj. ulgi za
jeden miesiąc).

11.

Roczna składka członkowska1 od 01.01.2016 r. wynosi 240,- zł.
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