Regulamin opłacania składek członkowskich
w Stowarzyszeniu Automaster Klub
(przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 1 z dnia 11.03.2019 r.)
Część 1
Postanowienia ogólne.
1. Każda osoba, przystępując dobrowolnie jako członek zwyczajny do
Stowarzyszenia Automaster Klub, zwanego dalej Klubem, zobowiązuje się do
uiszczania składek członkowskich zgodnie z regulaminem przyjętym przez
Zarząd Klubu.
2. Nie opłacanie składek członkowskich może być jedną z przyczyn usunięcia
osoby z listy członków Klubu. O skreśleniu osoby z listy członków Klubu
decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
3. O wysokości składki decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
4. O sposobie i warunkach opłacania składek członkowskich decyduje Zarząd
Klubu w drodze uchwały.
Część 2
Wysokość składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania.
1. O wysokości składki członkowskiej decyduje Zarząd Klubu.
2. Składkę członkowską opłaca się za jeden rok kalendarzowy.
3. Składki członkowskie powinny być opłacane przelewem do końca pierwszego
kwartału danego roku kalendarzowego na konto Klubu,
Nr konta 93 2030 0045 1110 0000 0362 6910
4. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:
a. składka członkowska
b. imię i nazwisko oraz rok za który opłacana jest składka
Część 3
Zaleganie z opłatami składek i skreślenie z listy członków Klubu.
1. W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej, Zarząd Klubu lub
wyznaczona przez Zarząd osoba, kieruje drogą elektroniczną do członka
Klubu, przypomnienie o uregulowanie zaległości.
2. Osoby, które zalegają z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy
niż pół roku, będą automatycznie zawieszane w prawach członka Klubu.
3. W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej przez okres
dłuższy niż rok Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu takiej osoby z listy
członków Klubu.
Część 4
Ponowne przyjęcie do Klubu.
1. Osoba usunięta z Klubu z powodu nie opłacania składek może starać się o
ponowne przyjęcie.
2. Warunkiem ponownego przyjęcia do Klubu jest uiszczenie ponownie składki
członkowskiej i zaległych składek członkowskich.

Część 5
Postanowienia końcowe.
1. Regulamin opłacania składek członkowskich obowiązuje od 11.03.2019 roku.
2. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi
Stowarzyszenia.
3. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

