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Rok (12m-cy)
PLN

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

½ Roku
PLN

PEŁNA SKŁADKA

640

587

320

160

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

400

367

200

100

Kwartał
PLN

DANE DO PRZELEWU:
NAZWA POSIADACZA RACHUNKU:
Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce ul. Broniewskiego 59A, 01‐847 Warszawa
NAZWA BANKU: bank BGŻ Paribas S.A.
Konto nr: 07 2030 0045 1110 0000 0404 1290
TYTUŁ PRZELEWU: Imię i Nazwisko, Adres, Składka/rata za okres..., MIASTO gdzie ćwiczymy.
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
4. dla nowych członków, którzy przystąpili do Stowarzyszenia, rata kwartalna obejmuje 3 kolejne
miesiące.Kolejna rata składki winna być dopełniona do bieżącego kwartału kalendarzowego, przy czym
miesięczna kwota raty wynosi: 53,33 zł dla składki pełnej; 33,33 dla składki ulgowej
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 równie ż 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 4 marca 2017

