UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr: 2018/12/03
z dnia: 17 grudnia 2018
W sprawie: w sprawie wysokości i zasad płacenia składek członkowskich za rok 2019 r.
Art. 1
Na podstawie §15, ust. 2, pkt. 8) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza składki
członkowskie za rok 2019 w wysokości:

Wiek

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
za rok 2019
CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI I WSPIERAJĄCY
PODSTAWOWA
ZNIŻKOWA
płatność do 28.02.2019

do 25 lat włącznie

480,00 zł

300,00 zł

powyżej 25 lat

600,00 zł

420,00 zł

MODELARZE
do 25 lat włącznie

300,00 zł

120,00 zł

powyżej 25 lat

480,00 zł

300,00 zł

Art. 2
1. Prawo skorzystania z oferty zniżkowej mają tylko ci członkowie Aeroklubu Warszawskiego, którzy
nie mają żadnych zaległych zobowiązań pieniężnych wobec Aeroklubu Warszawskiego.
2. Ze stawki „MODELARZE” może skorzystać osoba będąca członkiem wyłącznie Sekcji Modelarskiej
Aeroklubu Warszawskiego (nie będąca członkiem innych sekcji specjalnościowych Aeroklubu).
3. Wiek członka jest określany wg roku urodzenia w odniesieniu do roku, za który uiszczane są składki
członkowskie.
4. Nowo przyjęci członkowie (pod warunkiem, że nie byli członkami zwyczajnymi lub wspierającymi w
okresie ostatnich 2 lat), opłacają składki członkowskie proporcjonalnie, za okres od pierwszego dnia
miesiąca złożenia deklaracji członkowskiej, do końca roku.
5. Obecni członkowie Aeroklubu Warszawskiego uiszczają składki za cały rok kalendarzowy z góry
(terminem wymagalności tych składek jest 1 stycznia roku, którego składka dotyczy), po uprzednim
opłaceniu zaległych składek za poprzednie lata. W przypadku posiadania zaległości z tyt. składek
członkowskich za lata poprzednie lub w przypadku braku opłacenia składek członkowskich za rok
bieżący do dnia 30 czerwca, Zarząd Aeroklubu Warszawskiego ma prawo skreślenia osoby z listy
członków Aeroklubu.
6. Składki należy opłacić gotówką lub kartą płatniczą w kasie Aeroklubu Warszawskiego, przelewem na
konto Aeroklubu Warszawskiego:
Bank Millennium: 55 1160 2202 0000 0003 6133 5484
(podając informację o przynależności do sekcji specjalnościowej)
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lub za pośrednictwem aeroklubowego e-sklepu:
https://sklep.aeroklub.waw.pl/pl/p/Skladka-2019/32
MODELARZE:
https://sklep.aeroklub.waw.pl/pl/p/Skladka-2019-MODELARZ/33
Uwaga! Wysokość składki wyliczona będzie automatycznie po wybraniu sekcji specjalnościowej
i wieku!
7. Nie jest możliwe regulowanie opłat z tyt. składek członkowskich z przedpłat za loty.
8. Członkowie Aeroklubu Warszawskiego, którzy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
indywidualnie zajęli miejsca od 1 do 5 włącznie na zawodach sportowych FAI rangi Mistrzostw
Europy lub Mistrzostw Świata są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej za 2019 r.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Warszawa: dnia 17 grudnia 2018 r.

(-)

(-)

Patrycja Jabłońska

Rafał Woźnicki

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego
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