Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce

Składka członkowska obowiązująca w 2014 roku
Rok
(12 m-cy)

Jednorazowo
za 11 m-cy
(12 m-c gratis)

½ Roku

Kwartał

Składka pełna

480zł

440zł

240zł

120zł

Składka dla niepracujących emerytów,
rencistów, studentów i uczniów oraz osób
z jednego gospodarstwa domowego

300zł

275zł

150zł

75zł

I. Składka członkowska
Składka członkowska jest wyrazem wsparcia Stowarzyszenia i nie stanowi opłaty za udział w zajęciach.
II. Warunki płatności
Wpłat składki i jej rat dokonuje się na rachunek bankowy Stowarzyszenia w następujących terminach:
1. do końca pierwszego miesiąca okresu – przy jednorazowej wpłacie za kolejnych 11 miesięcy
(dwunasty miesiąc gratis) z zachowaniem ciągłości wpłat
2. do 15 dnia pierwszego miesiąca okresu – przy wpłatach za kwartał lub półrocze
3. przed terminem drugich zajęć - przy wpłatach od nowych członków.
III. Emeryci, renciści, studenci i uczniowie, którzy korzystają z ulgowej składki, mogą być poproszeni
o okazanie stosownego dokumentu.
IV. Osoby będące okresowo w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o czasowe obniżenie
składki lub przesunięcie terminu jej płatności. Potrzeba jest zgłaszana we wniosku o zmianę sposobu
płacenia składki kierowanym do zarządu oddziału za pośrednictwem instruktora.
V. Nowi członkowie, znajdujący się chwilowo w trudnej sytuacji finansowej po sześciu miesiącach
od przystąpienia do Stowarzyszenia mają prawo ubiegać się o okresowe obniżenie składki lub jej raty
lub o przesunięcie terminu jej płatności. Potrzeba jest zgłaszana we wniosku o zmianę sposobu
płacenia składki kierowanym do zarządu oddziału za pośrednictwem instruktora.
Wnioski o zmianę sposobu płacenia składki są dostępne u instruktora.
VI. Udział w zajęciach
Udział w zajęciach grup prowadzonych przez Stowarzyszenie jest możliwy po okazaniu dowodu
opłacenia składki lub jej raty. Dotyczy to również innych zajęć organizowanych w Stowarzyszeniu
np. warsztatów i zajęć intensywnych. Instruktor ma prawo odmówić członkowi zgody na wzięcie udziału
w zajęciach, jeśli nie została przez niego uregulowana składka lub rata składki członkowskiej.
Uchwała ZG STTC z dnia 19.08.2013r.

