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Uchwała Zarządu Jeleniogórskiego Towarzystwa Strzeleckiego
"STRZELEC" nr 6/2017
z dnia 10 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości wpisowego, składki członkowskiej oraz zasad opłacania składki członkowskiej
§1
Działając na podstawie § 19 punkt 1 podpunkt C oraz § 19 punkt 3 statutu Jeleniogórskiego Towarzystwa
Strzeleckiego "STRZELEC" Zarząd Stowarzyszenia uchwala wysokość wpisowego oraz składki członkowskiej
(numery legitymacji członkowskich od numeru 1 do 10):
- wpisowe w wysokości 150 zł płatne jednorazowo
- składki rocznej w wysokości 150 zł płatnej w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca każdego roku.
§2
Składkę roczną można wpłacać w 3 równych ratach pod warunkiem uiszczenia ostatniej raty w terminie do 31
marca.
§3
Osoby wstępujące do Stowarzyszenia po 31 marca do 31 grudnia opłacają składkę roczną w pełnym wymiarze:
- wstępujący do 30 czerwca – 100% składki rocznej płatnej do 30 czerwca.
- wstępujący do 31 grudnia – 100% składki rocznej płatnej do 31 grudnia.
§4
Zarząd Stowarzyszenia uchwala wysokość wpisowego oraz składki członkowskiej dla członków zwykłych
stowarzyszenia (numery legitymacji członkowskich od numeru 10):
- wpisowe w wysokości 250 zł płatne jednorazowo
- składki rocznej w wysokości 200 zł płatnej w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca każdego roku.
§5
Osoby wstępujące do Stowarzyszenia (numery legitymacji od numeru 10) po 31 marca do 31 grudnia opłacają
składkę roczną w pełnym wymiarze:
- wstępujący do 30 czerwca – 100% składki rocznej płatnej do 30 czerwca.
- wstępujący do 31 grudnia – 100% składki rocznej płatnej do 31 grudnia.
§6
Zwolnienie i obniżenie składki w stosunku do konkretnych osób może zostać dokonane
wyłącznie uchwałą Zarządu działającego jednogłośnie.
§7
Wpłat należy dokonać przelewem na konto JTS "STRZELEC" o numerze:

75 1750 0012 0000 0000 3698 4465

w tytule przelewu precyzując rodzaj wpłaty:
- wpisowe
- składka roczna
- składka roczna rata I, II, lub III
§8

Uchwała wchodzi w życie 7 dni od dnia opublikowania.

