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Regulamin opłat członkowskich w Aeroklubie Śląskim 
wersja 4 (20220301) 

OPŁATA WPISOWA 

1. Każda pełnoletnia osoba nowo przyjmowana w poczet członków Aeroklubu Śląskiego jest obowiązana do dokonania opłaty
wpisowej w wysokości 1.000,00 zł. Osoba niepełnoletnia jest obowiązana do dokonania opłaty wpisowej w wysokości 500,00
zł.

2. Opłata powinna być wniesiona wraz ze złożeniem podania o przyjęcie w poczet członków i warunkuje rozpatrzenie podania
przez Zarząd Aeroklubu Śląskiego.

3. W przypadku, gdy Zarząd Aeroklubu Śląski negatywnie rozpatrzy podanie, opłata wpisowa podlega zwrotowi.
4. O rozpoznaniu wniosku o przyjęcie w poczet członków i jego wyniku Aeroklub Śląski informuje w formie wiadomości mailowej.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA 

5. Członek Aeroklubu Śląskiego jest obowiązany do opłacania składek członkowskich miesięcznie, za pół roku z góry lub za cały
rok z góry w wysokości:

a. 80,00 zł miesięcznie; miesięczną składkę członkowską należy opłacać z góry w terminie do ostatniego dnia
miesiąca kalendarzowego za miesiąc następny,

b. 390,00 zł za sześć miesięcy; półroczną składkę członkowską należy opłacić z góry w terminie do ostatniego dnia
miesiąca kalendarzowego poprzedzającego sześciomiesięczny okres składkowy.

c. 600,00 zł za dwanaście miesięcy; roczną składkę członkowską należy opłacić z góry w terminie do ostatniego
dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dwunastomiesięczny okres składkowy.

6. Składka członkowska obowiązuje od miesiąca w którym nastąpiło przyjęcie w poczet członków. W takim przypadku, składkę
za miesiąc w którym nastąpiło przyjęcie w poczet członków należy opłacić w terminie do 7 dni od daty podjęcia przez Zarząd
Aeroklubu Śląskiego uchwały o przyjęciu.

7. W przypadku zaległości w opłacaniu składek członkowskich za okres co najmniej 6 miesięcy, Zarząd Aeroklubu Śląskiego
może (ale nie musi) podjąć  uchwałę o skreśleniu członka z listy członków Aeroklubu Śląskiego. O podjęciu uchwały, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym Aeroklub Śląski informuje dotychczasowego członka mailowo. Podjęcie uchwały o skreśleniu
z listy członków Aeroklubu Śląskiego może (ale nie musi) być poprzedzone wezwaniem (w dowolnej formie, w tym
telefonicznie) członka do uregulowania zaległości.

8. Skreślenie listy członków z powodu zaległości w opłacaniu składek nie zwalnia byłego członka z obowiązku zapłaty zaległych
składek za okres do miesiąca (włącznie) w którym nastąpiło skreślenie z listy członków.

PONOWNE PRZYJĘCIE CZŁONKA 

9. Ponowne przyjęcie w poczet członków, niezależnie od przyczyny ustania członkostwa, rodzi konieczność dokonania opłaty
wpisowej, jak dla nowo przyjmowanego członka oraz uregulowania wszelkich zaległości (powstałych z jakichkolwiek tytułów)
względem Aeroklubu.

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 

10. Z opłacania składki członkowskiej są zwolnieni członkowie honorowi oraz czynni instruktorzy modelarstwa lotniczego,
pracujący społecznie (bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia) z młodzieżą w modelarniach zrzeszonych w Aeroklubie
Śląskim.

KORESPNDENCJA 

11. Wszelka korespondencja z kandydatem na członka oraz członkiem Aeroklubu Śląskiego wysyłana jest na adresy (w tym poczty
elektronicznej) wskazane w podaniu o  przyjęcie w poczet członka. Zmiana adresów korespondencyjnych wymaga dla swej
ważności pisemnego zgłoszenia Aeroklubowi Śląskiemu i jest skuteczna z chwilą jej doręczenia Aeroklubowi. Członek
Aeroklubu ponosi wszelką odpowiedzialność za podanie błędnych danych teleadresowych lub ich nieuaktualnienie.

Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Aeroklubu Śląskiego nr 3/2022 z dnia 02.02.2022r. 
i obowiązuje od 1 marca 2022 roku. 


