
Regulamin opłat członkowskich w Aeroklubie Śląskim  
(wersja 20191104) 

 

OPŁATA WPISOWA 
 
1. Każda pełnoletnia osoba nowo przyjmowana w poczet członków Aeroklubu Śląskiego jest obowiązana do doko-

nania opłaty wpisowej w wysokości 1.000,00 zł. Osoba niepełnoletnia jest obowiązana do dokonania opłaty wpi-
sowej w wysokości 500,00 zł. 

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

3. W przypadku, gdy Zarząd Aeroklubu Śląski negatywnie rozpatrzy podanie, opłata wpisowa podlega zwrotowi. 
 
SKŁADKA CZŁONKOWSKA 
 
4. Członek Aeroklubu Śląskiego jest obowiązany do opłacania składek członkowskich w wysokości 50,00 zł mie-

sięcznie. 
5. Składkę członkowską należy opłacać z góry w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego za miesiąc 

następny. 
6. Składka członkowska obowiązuje od miesiąca w którym nastąpiło przyjęcie w poczet członków. W takim przy-

padku, 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, Aeroklub Śląski 
wezwie członka do uregulowania zaległości (e-mail i listem na ostatni wskazany przez członka adres korespon-
dencyjny) oraz do podania przyczyny opóźnienia wyznaczając jednocześnie dodatkowy 7 dniowy termin płatności 
od daty otrzymania wezwania lub od daty upływu drugiego awizo. Brak wpłaty w wyznaczonym dodatkowym 
terminie może skutkować podjęciem przez Zarząd Aeroklubu Śląskiego uchwały o skreśleniu członka z listy 
członków Aeroklubu Śląskiego. 

8. Skreślenie z 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 doko-

nania opłaty wpisowej jak dla nowo przyjmowanego członka. 
 
ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 
 
10. Z opłacania składki członkowskiej są zwolnieni członkowie honorowi oraz czynni instruktorzy modelarstwa lot-

niczego, pracujący społecznie (bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia) z młodzieżą w modelarniach zrzeszo-
nych w Aeroklubie Śląskim. 

11. Z opłacania składki członkowskiej są zwolnieni członkowie do 18 roku życia, będący czynnymi zawodnikami w 
sporcie lotniczym (samolotowym, szybowcowym, balonowym, akrobacji lotniczej, modelarstwie lotniczym) i re-
prezentujący Aeroklub Śląski w zawodach sportowych w roku kalendarzowym, którego zwolnienie dotyczy. 

 
 
Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Aeroklubu Śląskiego nr 5/2018-06-29 z dnia 29.06.2018r. ze zmianą zatwierdzoną uchwałą 
Zarządu Aeroklubu Śląskiego nr 2/2019-11-04 z dnia 04.11.2019r. i obowiązuje od dnia 04.11.2019r. 


