
Uchwała nr 5 /  2016

Zarządu Klubu TKKF „Żeglarz” w Nowej Soli z dnia 19.03.2016 r. w sprawie należności finansowych
obowiązujących członków klubu.

Na podstawie & 19 Statutu Klubu ustala się następujące składki członkowskie ujęte w p. I.1 i I.2. 
Ustala się również opłaty za korzystanie z logistyki przystani żeglarskiej w Lubiatowie ujęte w p. I.3 i I.4.
Składki i opłaty są wnoszone na działalność statutową Klubu.

   I.1  Wpisowe :
- normalne - 250 zł ( jednorazowo ),

       - młodzież do lat 16 zwolniona jest od wnoszenia wpisowego.

  I.2. Składka członkowska wynosić będzie od dnia 1 marca 2016 r. ( wnoszona do końca miesiąca ) :
- normalna  - 15 zł miesięcznie,
- szkolna ( uczniowie i studenci szkół dziennych )    - 10 zł miesięcznie.

I.3. Opłaty za użytkowanie hangaru i cumowanie jachtu przy pomostach od dnia1 marca 2016 r. dla   
         członków Klubu wynoszą ( wnoszone do końca miesiąca ) :

- klasy kabinowe  - 40 zł miesięcznie,
- klasa omega  - 30 zł miesięcznie,
- klasy młodzieżowe - 15 zł miesięcznie,
- inne jednostki ( kajak, deska ) -   5 zł miesięcznie.

 I.4. Opłaty za cumowanie jachtu przy pomostach Stanicy Żeglarskiej Klubu osób nie będących 
członkami Klubu od dnia 1 marca 2016 r wynoszą :
- klasy kabinowe - 80 zł miesięcznie,
- klasa omega i zbliżone wielkością - 50 zł miesięcznie.

I.5.1  W pracach obowiązkowych zobowiązany jest uczestniczyć każdy członek klubu – Uchwała Walnego  
          Zebrania z 7.II.2016 r. pkt. 12 ( w tym również właściciele jachtów cumujących w sezonie –  
          od maja do października ).
I.5.2  Członkowie seniorzy, którzy ukończyli 65 rok życia i nie posiadają jachtów zwolnieni są z    
          uczestnictwa w pracach obowiązkowych – Uchwała Zarządu Klubu nr 4 / 2016 r. pkt 4.2.
I.5.3  W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności osobistej lub osoby zastępczej przy obowiązkowych  
         pracach wyznaczonych przez  Zarząd Klubu stosownymi komunikatami każdy nieobecny  ma  
         obowiązek wpłacić do kasy Klubu ekwiwalent pieniężny w wysokości 50 zł od  osoby za każdy dzień 
         pracy.
I.5.4 Opłaty można odrobić pracą w ciągu całego sezonu żeglarskiego tj pomiędzy pracami wiosennymi
         i jesiennymi ( prace „do odróbki” zleca i rozlicza bosman klubu ).
I.5.5 Po jesiennych pracach obowiązkowych ( na koniec sezonu żeglarskiego ) będzie wystawiona nota  
        księgowa za zaległe opłaty ( dotyczy poz. I.2 do I.4 ), naliczone będą kary za nieterminowe opłaty
        ( w wysokości 0,50 zł za każdy dzień zwłoki ) oraz ekwiwalent pieniężny jak w poz. I.5.3.
        Ostateczny termin uregulowania noty księgowej upływa z dniem rocznego Walnego Zebrania Klubu.
        Po tym terminie członek zostaje skreślony z listy członków Klubu.

I.6. Wszystkie wpłaty na rzecz Klubu uiszcza się u skarbnika bądź wpłaca na konto Klubu 
       nr 85 2030 0045 1110 0000 0236 6830 w BGŻ w Nowej Soli.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 marca 2016 roku.

III. Anuluje się Uchwałę nr 1 / 2016 r. Zarządu Klubu TKKF „Żeglarz” w Nowej  Soli z dnia 20 stycznia  
     2016 r. w sprawie składek i obowiązkowych opłat Klubu.

Za Zarząd :


