REGULAMIN CZŁONKOWSKI W AEROKLUBIE PODHALAŃSKIM
I. Zgodnie z par. 6 pkt 4 Statutu Aeroklubu Podhalańskiego członkowie
Aeroklubu dzielą się na:





zwyczajnych
honorowych
wspierających
stowarzyszonych

II. Członkowie wspierający
1. Osoba rozpoczynająca szkolenie lotnicze w Aeroklubie Podhalańskim, z
chwilą podpisania umowy o szkolenie lotnicze może otrzymać status członka
wspierającego, a dodatkowo po podstawowym okresie szkolenia, po
wypełnieniu deklaracji członkowskiej, dokonaniu opłaty wpisowej, opłaceniu
składek członkowskich oraz zadeklarowaniu świadczeń na rzecz Aeroklubu
Podhalańskiego, uchwałą Zarządu APh status członka wspierającego
otrzymuje na okres minimum 24 miesięcy.
2. Członkowie wspierający mają obowiązek: propagować cele Aeroklubu
Podhalańskiego, regularnie opłacać składki członkowskie oraz wywiązywać
się z zadeklarowanych świadczeń (par.8 pkt 4 Statutu APh).
3. Członkowie wspierający Aeroklubu Podhalańskiego, będący osobami
fizycznymi, mają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego, oraz prawa głosowania na walnych
zgromadzeniach. ( tj. zgodnie z par.8 pkt 5 i 6 Statutu APh).
4. Wysokość składek członkowskich, wpisowego oraz wysokość
deklarowanych świadczeń ustalał będzie Zarząd APh na każdy rok
kalendarzowy.
III. Członkowie zwyczajni
1. Członkiem zwyczajnym Aeroklubu Podhalańskiego może zostać osoba
która spełnia niżej wymienione warunki:


Odbyła co najmniej 24-ro miesięczny staż członkowski jako członek
wspierający w Aeroklubie Podhalańskim







W czasie stażu członkowskiego aktywnie podnosiła swoje umiejętności
lotnicze
Uzyskała pozytywną pisemną rekomendację dwóch członków
zwyczajnych Aeroklubu Podhalańskiego z co najmniej pięcioletnim
stażem członkowskim jako członkowie zwyczajni
Uzyskała pozytywną pisemną opinię zarządu sekcji specjalnościowej, w
której zamierza działać
Wypełniła deklarację członkowską członka zwyczajnego

Spełnienie w/w warunków jest niezbędne do podjęcia przez Zarząd Aeroklubu
Podhalańskiego pozytywnej decyzji o przyjęciu w poczet członków
zwyczajnych.
IV. Członkowie wspierający
1. Członkiem honorowym Aeroklubu Podhalańskiego może zostać osoba
fizyczna, szczególnie zasłużona dla wybitną działalność w lotnictwie lub na
rzecz Aeroklubu.
2. Zgodnie z par. 7 pkt 2 Statutu APh, godność członka honorowego
Aeroklubu Podhalańskiego może nadać Walne Zgromadzenie tegoż
aeroklubu poprzez przyjęcie stosownej uchwały. Jedynym wnioskodawcą
takiej uchwały może być Zarząd Aeroklubu Podhalańskiego.
3.Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych oraz są
zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
V. Członkowie stowarzyszeni
1. Członkami stowarzyszonymi mogą zostać osoby fizyczne, które zamierzają
realizować cele Aeroklubu Podhalańskiego bez obowiązku uiszczania składek
członkowskich. Członkowie stowarzyszeni nie posiadają czynnego i biernego
prawa wyborczego do władz Aeroklubu Podhalańskiego oraz prawa
głosowania na walnych zgromadzeniach (par. 6. pkt 8 Statutu APh).
VI. Wygaśnięcie członkostwa
Przynależność do Aeroklubu Podhalańskiego ustaje w razie:


Śmierci członka










Dobrowolnego wystąpienia, o czym członek ma obowiązek zawiadomić
pisemnie zarząd Aeroklubu Podhalańskiego z trzydziestodniowym
wyprzedzeniem
Skreślenia z listy członków przez Zarząd APh z powodu nie
usprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej przez
ponad 6 miesięcy. Należy nadmienić, że skreślenie z powodu zalegania
z opłatami składki członkowskiej nie następuje automatycznie po
upływie 6-ciu miesięcy, a każdorazowo winno być poprzedzone
przypomnieniem o konieczności zapłaty, i dopiero po tym może być
podjęta uchwała o skreśleniu z listy członków, o czym należy
zainteresowanego powiadomić pisemnie bądź elektronicznie.
Skreślenia z listy członków wspierających przez Zarząd Aeroklubu
Podhalańskiego w razie nie wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń.
Uprawomocnienia decyzji o wykluczeniu z Aeroklubu Podhalańskiego
Utraty praw publicznych

