
 Załącznik 2 
do protokołu 02/07/2017 z Zebrania Członków z dnia 20 lipca 2017 

 

Regulamin płacenia składek członkowskich 
Warszawskiej Akademii Tai Chi i Lok Hup 

 
1. Obowiązkiem każdego członka jest regularne płacenie podstawowych składek członkowskich. Rozróżnia 

się dwa rodzaje składek członkowskich: 
 - składka podstawowa kwartalna, której wysokość uchwala Zebranie Członków, 
 - składka okolicznościowa, której wysokość każdorazowo ustala Zarząd Akademii. 
  
2. Wpłaty składek podstawowych dokonywane są na konto Akademii. Informacje niezbędne do dokonania 

wpłat przekazuje instruktor prowadzący zajęcia oraz są dostępne na stronie internetowej. Wpłat należy 
dokonywać do końca miesiąca rozpoczynającego okres, za który jest dokonywana wpłata. 
W tytule wpłaty winno się podać: imię i nazwisko, okres za jaki dokonana jest wpłata i miejsce zajęć. 
Wpłaty składek okolicznościowych dokonywane są na konto lub w gotówce podczas kursów 
dodatkowych, warsztatów i innych imprez realizujących cele regulaminowe Akademii.  

 
3. Wpłat składek podstawowych można dokonywać za kwartał, półrocze lub cały rok kalendarzowy. 

 
4. Składka okolicznościowa to opłata za zajęcia dodatkowe organizowane przez Akademię tj. warsztaty, 

zajęcia intensywne, kursy itp. Składką okolicznościową jest również opłata za jednorazowe uczestnictwo 
w zajęciach, płatna gotówką instruktorowi prowadzącemu zajęcia.  
 

5. Osoba przystępująca do Akademii składa deklarację członkowską i wpłaca składkę podstawową kwartalną. 
Po 3 miesiącach członkostwa wnosi dopłatę „wyrównującą” za miesiące pozostałe do końca bieżącego 
kwartału, półrocza lub roku kalendarzowego. 

 
6. Początek okresu członkostwa wyznacza termin rozpoczęcia zajęć nowej grupy. Jeśli data pierwszych zajęć 

nowej grupy ma miejsce do 20 dnia miesiąca, początek członkostwa datowany jest na ten miesiąc.               
Jeśli data pierwszych zajęć nowej grupy ma miejsce po 20 dniu miesiąca, początek członkostwa datowany 
jest od następnego miesiąca. 
 

7. Nieopłacenie składki podstawowej członkowskiej w terminie powoduje zawieszenie praw członkowskich, 
w tym także prawa do udziału we wszelkich zajęciach organizowanych przez Akademię. 

 
8. Prawo do udziału w zajęciach nabywa się ponownie po zapłaceniu bieżącej składki podstawowej. 
 
9. Przysługuje ulga wynosząca 20% składki podstawowej (w zaokrągl. do pełnych złotych) dla członków będących: 
 - niepracującymi emerytami lub rencistami, 

 - niepracującymi studentami lub uczniami, 
 - we wspólnym gospodarstwie domowym - każdemu z dwóch lub większej liczby członków 
        zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym 
      - bezrobotnymi. 

      Powyższe ulgi nie sumują się. 
Prawo do ulg nabywa się po 6 miesiącach członkostwa. 

 
10. Wniesienie składki podstawowej rocznej do 31 stycznia upoważnia do skorzystania z 10% ulgi. Ulga ta jest 

niezależna od ulg wymienionych w pkt. 9. 
 

11. Korzystanie z ulg nie jest obligatoryjne. 
 

12. Na indywidualny wniosek członka Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję                           
o rozłożeniu płatności składek na okresy krótsze niż kwartalne, odroczeniu terminu zapłaty, czasowym 
obniżeniu składek, tymczasowym zwolnieniu z płacenia składek członkowskich. Wniosek składa się 
instruktorowi prowadzącemu zajęcia. 

 
 

Zebranie Członków  „Warszawskiej Akademii Tai Chi i Lok Hup” z dn. 20 lipca 2017 r. 

 
 

Obowiązująca składka członkowska:       Składka podstawowa:  Składka z ulgą 20%: 
- kwartalna                       90,00                  72,00 
- półroczna                                  180,00                144,00 
- roczna                      360,00                288,00 
- roczna minus 10%                    324,00                 260,00 
- okolicznościowa za jedne zajęcia, płatna gotówką instruktorowi prowadzącemu zajęcia wynosi  12 zł 


