Regulamin opłacania składek członkowskich Stowarzyszenia
European Fortress Tourism and Fortress Marketing Network e.V.
Sieć Turystyki i Zarządzania twierdzami Europejskimi, stowarzyszenie
zarejestrowane
z późniejszymi zmianami, zgodnie z decyzją zebrania założycieli
Kostrzyn nad Odrą w / Polska, w dniu 24 listopada 2014

§ 1 Pobieranie składek członkowskich
Zgodnie z Sekcją 6 Statutu Stowarzyszenia European Fortress Tourism and Fortress
Marketing Network e.V. (Sieć Turystyki i Zarządzania twierdzami Europejskimi,
stowarzyszenia zarejestrowanego) ustanowionego w drodze uchwały na zebraniu
założycielskim w dniu 24 listopada 2014 będą pobierane następujące składki
członkowskie.

I.

Wysokość rocznych składek członkowskich dla członków zwyczajnych zależy
od ich statusu jak pokazano poniżej.
Status Członków Zwyczajnych

składka
członkowska
w 1. roku
450,00 €

składka
członkowska
od 2. roku
600,00 €

b) Jednostki pojedynczych fortyfikacji lub
zabytków warownych

300,00 €

350,00 €

c) jednostki pojedynczych fortyfikacji lub
zabytków
warownych
jako
części
systemu fortyfikacyjnego

100,00 €

150,00 €

d) Instytucje naukowe, fundacje, lobby lub
jednostki podobne

150,00 €

200,00 €

e) Firmy

250,00 €
30,00 €

350,00 €
40,00 €

a) Lokalne
lub
regionalne
jednostki
terytorialne
oraz
grupy
fortyfikacji
lokalnych lub regionalnych systemów
fortecznych.

f) Osoby fizyczne
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II.

Coroczna składka członkowska dla członków stowarzyszonych zależy od ich
statusu jak pokazano poniżej.
Status członków stowarzyszonych
a) Firmy
b) Instytuty, organizacje, zabytki warowne i
im podobne, które nie mogą być
członkami zwyczajnymi
c) Osoby fizyczne

III.

składka
członkowska
w 1. roku
200,00 €

składka
członkowska
od 2. roku
250,00 €

150,00 €

150,00 €

20,00 €

60,00 €

Wyliczanie składek członkowskich po Przystąpieniu do Stowarzyszenia

W razie wstąpienia członka do Stowarzyszenia w czasie innym niż początek roku
należy uiścić jednorazową opłatę w wysokości jednej składki członkowskiej
proporcjonalnej do roku fiskalnego.
Rada Stowarzyszenia reprezentowana przez przewodniczący, może odstąpić od tej
regulacji w przypadkach indywidualnych w celu zintegrowania nowych członków
przed rozpoczęciem nowego roku rozliczeniowego.

§ 2 termin płatności składek członkowskich
a) Składkę członkowską, zgodnie z paragrafem 1 ustęp 1 i 2, należy uiścić za rok
z góry do 28 lutego.
b) Bieg terminu płatności składki, zgodnie z paragrafem 1 ustęp 3, rozpoczyna
się z dniem potwierdzenia przez Zarząd przyjęcia wniosku o członkostwie.
Składkę należy uiścić w ciągu czterech tygodni od dnia otrzymania
pisemnego potwierdzenia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
c) Wpłata zostaje uiszczona na konto dyrekcji związku.

§ 3 Ważność regulaminu opłacania składek członkowskich
Niniejszy Regulamin opłacania składek członkowskich został uchwalony na zjeździe
członków Sieci Turystyki i Zarządzania twierdzami Europejskimi, stowarzyszenia
zarejestrowanego), 24 listopada 2014 i traci ważność z chwilą wydania nowego
regulaminu.

Kostrzyn nad Odrą, 24 listopad 2014

F2M-Beitragsordnung-PL.doc

-2-

