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REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ
STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH1
1. Członkowie i członkinie Stowarzyszenia mają obowiązek opłacać składkę członkowską.
2. Wysokość składki członkowskiej na kolejny rok każdorazowo określa Walne Zgromadzenie
stosowną uchwałą.
3. Za czynności związane z ewidencjonowaniem składek oraz wezwaniem do ich opłacenia
odpowiada Biuro Stowarzyszenia.
4. Wpłata składki członkowskiej może mieć charakter:
a. jednorazowy, tzn. jednorazowej wpłaty składki członkowskiej,
b. ratalny, tzn. składka roczna zostaje wpłacona w odpowiedniej liczbie równych rat,
w przypadku wpłat ratalnych zainteresowana osoba powinna zgłosić chęć skorzystania
z tej formy opłacenia składki w danym roku.
5. Wpłaty składki można dokonać w formie:
a. bezgotówkowej, przelewem na konto Stowarzyszenia z podaniem imienia i nazwiska
osoby, za którą składka jest opłacana,
b. poprzez bramkę płatności online (PayPal lub PayU) na stronie Stowarzyszenia,
c. gotówkowej, w formie wpłaty KP.
6. Składka członkowska ma być opłacona najpóźniej do końca roku, którego dotyczy składka.
7. W przypadku korzystania z bezpłatnej oferty i zniżek dla członków i członkiń składka powinna
być uregulowana przed rozpoczęciem danego wydarzenia.
8. Otrzymanie wpłaty składki jest każdorazowo potwierdzane pocztą elektroniczną.
9. W przypadku nieodnotowania wpłaty składki w terminie wskazanym w pkt 6 i 7 regulaminu
przesyłany jest monit (drogą elektroniczną) wzywający do opłacenia składki.
10. W przypadku nieodnotowania wpłaty składek przez dwa lata z rzędu, stosownie do zapisów
statutu stowarzyszenia (paragraf 13 punkt d), zarząd na pierwszym posiedzeniu w kolejnym
roku kalendarzowym podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy członków i członkiń
stowarzyszenia osób, które nie mają uregulowanych składek.
11. Osoby skreślone z listy członków Stowarzyszenia w związku z nieopłaceniem składek, mogą
ponownie ubiegać się o członkostwo w Stowarzyszeniu pod warunkiem uregulowania
wszystkich zaległych składek członkowskich wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od
terminu określonego w pkt 6 Regulaminu.
12. Na pisemny wniosek członka lub członkini Stowarzyszenia zarząd może podjąć decyzję
o odpracowaniu składki członkowskiej w formie działań na rzecz członków (np. poprowadzenie
warsztatów lub szkolenia stacjonarnego, przygotowanie webinarium lub materiałów wideo
z zakresu edukacji dorosłych).
13. Wnioski o zwolnienie z części lub całości składki członkowskiej powinny być składane przez
zainteresowane osoby w formie pisemnej do 30 czerwca wraz z propozycją niematerialnego
uiszczenia składki. Za rozpatrywanie wniosków o zwolnienie z płatności składek członkowskich
odpowiada Zarząd Stowarzyszenia.
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