REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W STOWARZYSZENIU
„FIZJOSPORT”

§1
1. Niniejszy Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek
członkowskich na rzecz Stowarzyszenia „FIZJOSPORT”.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
2.1. Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie „FIZJOSPORT”.
2.2. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia „FIZJOSPORT”.
2.3. Składce – należy przez to rozumieć składkę członkowską.
2.4. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy REGULAMIN OPŁACANIA
SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W STOWARZYSZENIU „FIZJOSPORT”.
3. Regulamin uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§2
1. Regularne opłacania składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka
Stowarzyszenia.
2. O wysokości składki decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze
uchwały.
3. Dokumentację związana z opłacaniem składek prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.
4. Pieniądze pochodzące ze składek są przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia.
§3
1. Składka członkowska opłacana jest:
1.1 do 20-stego każdego miesiąca
W formie przelewu bankowego, pocztowego na konto bankowe Stowarzyszenia:
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
06 1050 1559 1000 0090 3105 0702
2. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule:
2.1. Imię i nazwisko i okres którego składka dotyczy.

3. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w § 3 pkt. 2,
umożliwiających identyfikację członka, którego składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do
wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą.

§4
1.Członkowie, którzy zostali przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia, zobowiązani są
opłacić składkę za najbliższy pełny miesiąc kalendarzowy

§5
1. Każdy członek Stowarzyszenia może wystąpić do Zarządu z pisemnym umotywowaniem
wniosku o zmniejszenie wysokości składki, o zawieszenie opłacania składki, o opłacenie
składki w innym terminie, niż wskazanym w Regulaminie, lub o zgodę na spłatę zadłużenia w
ratach.
2. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka
Stowarzyszenia została uwzględniona.
3. Opłata składek w innym terminie lub spłata zadłużenia w ratach nie zwalnia członka z
obowiązku terminowego opłacania bieżących składek zgodnie z ustaleniami niniejszego
Regulaminu.

§6
1. Ewidencja składek Stowarzyszenia prowadzona przez Skarbnika jest wyłączną podstawą
do określenia praw i obowiązków członka Klubu w sprawach składek.
2. Na podstawie prowadzonej Ewidencji Składek Członkowskich Stowarzyszenia, Skarbnik
sporządza wykaz członków Stowarzyszenia, którzy uiścili składkę, że wskazaniem okresu za
który składka została zapłacona.
3. Członek ma prawo zwrócić się do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie
prawidłowości sporządzenia jego ewidencji składek.
4. Zarząd lub Komisja Rewizyjna w zależności do którego organu członek skierował swoje
żądanie o którym mowa w pkt. 4, ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie
1-go miesiąca od daty zgłoszenia tego zastrzeżenia.
5. W sytuacjach losowych członka mających wpływ na możliwość uiszczenia składki, Zarząd
może podjąć uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczenia składki.

§7
1. Wysokość składki dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia ustala się w wysokości:
100zł miesięcznie.
2. Wysokość składki dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy nie ukończyli
24 roku życia i uczących się ustala się w wysokości: 20zl miesięcznie

§8
1. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek przez okres przekraczający 6 miesiące
stanowi podstawę wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, z tytułu
zalegania z opłatą składek przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu, który zobowiązany jest do wniesienia tego
odwołania do porządku obrad najbliższego Zebrania jakie odbędzie się po dacie wpływu
przedmiotowego odwołania.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w sprawie odwołania od uchwały
Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu z tytułu zalegania z opłatą
składek, jest ostateczna.

§9
Członek usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nie opłacania składek może starać się o
ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia, po uiszczeniu zadłużenia powstałego do daty jego
wykluczenia z tytułu zalegania z opłatą składek i wniesienia wpisowego w podwójnej
wysokości.

§ 10
1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd, kierując się
obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia w sprawie jego przyjęcia, gdzie Regulamin ten stanowi integralna część tej
uchwały.
3. Regulamin zostaje podany do wiadomości wszystkim członkom Stowarzyszenia w sposób
przyjęty w tym Stowarzyszeniu.

