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REGULAMIN CzŁoNKoSTwA w AERoKLUBIE BIAŁosTocKIM

Mając na uwadze treść statutu AERoKLUBU BlAŁosTocKlEGo przyjętego uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego z
dnia 21 listopada 2073r oraz fakt zatwierdzenia statutu Aeroklubu Białostockiego przez Sąd Rejonowy w BiaĘmstoku
Xll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sygn. Akt KRs ooooo91155,Zarząd Aeroklubu Białostockiego,
na mocy 96 - 9 Statutu, uchwala Regulamin Członkostwa w Aeroklubie Białostockim następującej treści:

l. RoDzAJE czŁoNKosTWA
Zgodnie z zapisem W statucie Aeroklubu Białostockiego:

1) członek zwyczajny
2| członek honorowy
3) członek wspierający
4) członekstowarzyszony

ll. zAsADY PRZYJMoWANlA czŁoNKÓW

Zarząd Aeroklubu Białostockiego przyjmuje na podstawie Statutu Aeroklubu Białostockiego W poczet swoich
członków, osoby deklarujące realizację celów statutowych Aeroklubu Białostockiego. Prawa i obowiązki członków
określa Statut Aeroklubu Białostockiego.

Kandydat na członka Aeroklubu Białostockiego w zależności od deklaracji, może uzyskać status członka 5towarzy-
szonego, wspierającego lub zwyczajnego' Członek stowarzyszony na szkolenie podstawowe i członek wspierający
deklarujący okresowe wsparcie może być po złożeniu deklaracji dyrektorowi Aeroklubu przyjmowany przezPrezy-
dium Zarządu Aeroklubu drogą głosowania elektronicznego.
Deklaracja wstąpienia do Aeroklubu Białostockiego, stanowi załącznik do nIniejszego regulaminu.

osoby deklarujące realizację celów statutowych Aeroklubu Białostockiego lub przystępujące do szkolenia
podstawowego w Aeroklubie Białostockim, składa.ią deklarację o przyjęcie na członka stowarzyszonego.
osoby zamierzające zloŻyć deklaracji na członka stowarzyszonego na czas określony Wnoszą na rzecz Aero-
klubu Białostockiego opłatę administracyjną, za deklarowany okres przynależności w wysokości ustalonej
przezzarząd AB.
Kadencja członka stowarzyszone8o trwa do końca szkolenia podstawowego określonego w umowie, nie dłu-
żej niż do końca roku kalendarzowego w którym rozpoczęto szkolenie'

4) Kadencja członka stowarzyszonego przyjętego na czas określony trwa do daty końcowej określonej w dekla-
racji .

Z chwilą zakończenia szkolenia podstawowego, nie później jednak niż z końcem roku w którym szkolenie
podstawowe rozpoczęto, czlonek stowarzyszony może złożyć deklarację o przyjęcie na członka wspierające-
go z przyszłym zamiarem pozostania członkiem zwyczajnym Aeroklubu Białostockiego.
Członek stowarzyszony, który nie złoży deklaracji wymienionej w punkcie ll.5, może złożyć deklarację czaso-
wą na dokończenie lub niezależne szkolenie, Wnosząc opłatę administracyjną ustalaną przezzarząd.
Członek wspierający, którego kadencja w Aeroklubie Białostockim trwa nieprzerwanie minimum 2 lata, może
złożyć deklarację na członka zwyczajnego.
Status Członka Honorowego Aeroklubu Białostockiego nadawany jest na podstawie Statutu Aeroklubu Biało-
stockiego.

lll. zAsADY oPŁAcANtA SKtADEK czŁoNKoWsKlcH

Składki członkowskie, członkowie wspierający i zwyczajni opłacają w wysokości i na zasadach określonych na każdy
rok kalendarzowy przez Zarząd Aeroklubu Białostockiego.
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