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Regulamin naliczania i opłacania składki członkowskiej
1.

Regulamin

określa

zasady

uiszczania

składki

członkowskiej

na

rzecz

Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu przez członków Stowarzyszenia.
2.

Wysokość składki określana jest przez Walne Zebranie Członków.

3.

Studenci studiów kierunkowych są zwolnieni z opłacania składki do momentu
ukończenia

studiów

lub ukończenia

27 roku

Ŝycia

– warunkiem jest

przedstawienie stosownego zaświadczenia z dziekanatu uczelni.
4.

Składka

członkowska

składa

się ze składki podstawowej oraz

składki

uzupełniającej. Składka podstawowa opłacana jest przez wszystkich członków
Stowarzyszenia, składka uzupełniająca opłacana jest przez członków, którzy
chcą promować poprzez Stowarzyszenie oprócz swojej osoby równieŜ firmę,
której są właścicielem lub pełnomocnikiem. Student posiada uprawniania
pozastatutowe na poziomie składki podstawowej.
Pozastatutowe uprawnienia członka
Preferencyjne uczestnictwo w organizowanych
imprezach i szkoleniach

składka podstawowa

składka uzupełniająca

+

+

+

+

-

+

-

+

Korzystanie z ofert promocyjnych i programów
rabatowych adresowanych do członków
Stowarzyszenia przez firmy i organizacje
Promocja firmy, której członek jest właścicielem lub
pełnomocnikiem na stronach Stowarzyszenia, w
liście firm rekomendowanych (mailing do urzędów
gmin) oraz we współpracujących ze
Stowarzyszeniem czasopismach branŜowych
Prawo do uŜywania loga Stowarzyszenia do
promocji firmy, której członek jest właścicielem lub
pełnomocnikiem

5.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do opłacania składki członkowskiej
podstawowej w wysokości 250 zł do końca I kwartału kaŜdego roku.

6.

Składka uzupełniająca za dany rok wynosi minimum 250 zł, a jej wysokość
uzaleŜniona jest od obrotów firmy w roku poprzedzającym i ustalana na
podstawie poniŜszego zestawienia:
grupa

obroty firmy

wysokość składki uzupełniającej

A

do 250 000 zł

250 zł

B

250 000 - 500 000 zł

500 zł

C

500 000 – 2 000 000 zł

1500 zł

D

2 000 000 – 5 000 000 zł

3 000 zł

E

powyŜej 5 000 000 zł

5 000 zł
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7.

Członkowie opłacający składkę uzupełniającą zobowiązani są do wpłat w
terminach:
- do końca I kwartału kaŜdego roku - 250 zł razem ze składką podstawową (w
sumie 500 zł)
- do końca czerwca kaŜdego roku - kwoty wynikającej z róŜnicy pomiędzy
deklarowaną przynaleŜnością do grupy A-E a minimum składki uzupełniającej
(250 zł).

8.

JeŜeli w Stowarzyszeniu członkami są dwie lub więcej osób reprezentujących tę
samą firmę na poziomie właściciela lub pełnomocnika (spółki) obowiązek
odprowadzania składki uzupełniającej ma miejsce tylko raz.

9.

Członkowie są zobowiązani w składanej deklaracji członkowskiej oraz na
formularzu

aktualizacyjnym

wysyłanym

drogą

elektroniczną

lub

pocztą

corocznie przez Biuro Stowarzyszenia w terminie do maja kaŜdego roku do
poinformowania o przynaleŜności do jednego z przedziałów (A-E).
10. Płatność tytułem składek regulowana jest na konto bankowe Stowarzyszenia na

podstawie not księgowych, które biuro Stowarzyszenia wysyła do członków.
11. Osoby które złoŜyły deklaracje członkowskie zostają przyjęte w poczet

Stowarzyszenia po opłaceniu naleŜnych składek.
12. W przypadku nie dopełnienia przez członka(ów) obowiązku aktualizacji danych

do

składki

uzupełniającej

następuje

utrata

uprawnień

pozastatutowych

wymienionych w pkt 4 regulaminu.
13. Członkowie przyjęci w poczet Stowarzyszenia pomiędzy 1 lipca a 31 grudnia,

płacą połowę wysokości naleŜnych składek.
14. Decyzja o ewentualnych odstępstwach lub ulgach w opłacaniu składki leŜy w

gestii Zarządu Stowarzyszenia.
15. Członkowie, którzy nie opłacą składek w w/w terminach zostają wykreśleni z

list członkowskich Stowarzyszenia oraz tracą prawo do posługiwania się jego
wizerunkiem.
16. Członek, który został usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacania

składki moŜe starać się o ponowne przyjęcia pod warunkiem uiszczenia
zaległości płatniczych.
17. Regulamin stanowi załącznik do deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia.
18. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia przez Zarząd – to jest

20.03.2010
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