REGULAMIN PŁACENIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
STOWARZYSZENIA PROMOCJI ZDROWIA QIGONG LECĄCY ŻURAW
im. Liu Zhongchuna
1. Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Qigong Lecący Żuraw im Liu Zhongchuna
utrzymuje się ze składek członkowskich, które są jego funduszem.
2. Składka członkowska jest wyrazem poparcia działalności Stowarzyszenia.
3. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek płacenia składek wg zasad określonych
w &12 Statutu i niniejszym Regulaminie.
4. Ciągłość w płaceniu składek jest warunkiem uzyskania przez zwyczajnego
członka, prawa wyborczego określonego w &11 Statutu.
5. Zgodnie &15 ust.2 Statutu niepłacenie składek członkowskich jest podstawą
do usunięcia członka ze Stowarzyszenia.
6. Członek usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek, może
starać się o ponowne przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia. Warunkiem
ponownego przyjęcia jest wypełnienie deklaracji i wpłata rocznej składki
członkowskiej.
7. Zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Promocji Zdrowia
QIGONG Lecący Żuraw z dnia 28 maja 2016 r. wysokość rocznej składki
członkowskiej wynosi:
- 60 zł,
- 40 zł dla członków, którzy wpłacą składkę do 31 marca,
- 50 zł dla członków, którzy wpłacą składkę do 30 czerwca.
8. Informacje dotyczące wpłat składek członkowskich (nr konta bankowego)
dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia www.giging.org.pl .
W tytule wpłaty należy podać  tytuł wpłaty: składka członkowska  imię
i nazwisko członka, rok za który wpłacana jest składka.
9. Odstępstwa od ustalonych zasad płacenia składek członkowskich podejmuje
Zarząd w formie uchwały, na uzasadniony wniosek zainteresowanego członka.
10. Inne opłaty dotyczące obozów, warsztatów, kursów, spotkań oraz cyklicznych
zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie lub instruktorów w ramach
działalności Stowarzyszenia wnoszone są niezależnie od opłacania składki
członkowskiej na zasadach określonych przez organizatorów.
11. Dokumentację związaną z płaceniem składek członkowskich prowadzi Skarbnik
Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd w formie uchwały. Osoby te
również potwierdzają opłacenie składek członkowskich w legitymacji
członkowskiej.
12. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Deklaracji Członkowskiej
Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG Lecący Żuraw im. Liu Zhonchuna.
13. Regulamin Płacenia Składek Członkowskich Stowarzyszenia Promocji Zdrowia
Qigong Lecący Żuraw im . Liu Zhongchuna został zatwierdzony przez Zarząd
Uchwałą Nr 6/WU z dnia 11.07.2017 r.
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