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Regulamin opłacania składek członkowskich 

 

Stowarzyszenia 

 

Europäische Route der Backsteingotik e.V. 

(Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego) 

 

 
 

 

Wersja zgodna z uchwałą z zebrania członków z 7 października 2010  

 

 

Siedziba: 

 

Europäische Route der Backsteingotik e.V. 

Littenstrasse 10 

10179 Berlin 

Niemcy 

Tel: +49 30 2061325-59 

Faks: +49 30 2061325-1 

E-Mail:  info@eurob.org 

www.eurob.org 
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Zgodnie z paragrafem 5 Statutu Stowarzyszenia „Europäische Route der Backsteingotik“ e.V. 

(Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego, stowarzyszenie zarejestrowane), ustanowionego w 
drodze uchwały na zebraniu założycielskim w dniu 26 września 2007r., od członków zwyczajnych i 
wspierających pobierane są składki członkowskie.  
 

 

§ 1  Składki członkowskie 

 

1. Wysokość rocznych składek członkowskich dla członków zwyczajnych jest zróżnicowana.  

 

a. Składka członkowska członka zwyczajnego, którym jest  

korporacja prawa publicznego lub organizacja czy instytucja,  

których działalność ma charakter lokalny/komunalny  wynosi  

dwa tysiące pięćset euro -  2.500,00 euro  

b. Członek zwyczajny, określony w ustępie 1a, może się połączyć z  

innym podmiotem o podobnym charakterze, który ze względu  

na kryteria wyboru nie może samodzielnie zostać członkiem  

Stowarzyszenia. W takim przypadku wysokość rocznej składki  

członkowskiej ulega podwyższeniu o sześset euro –  600,00 euro  

c. Członkiem zwyczajny, może stać się instytucja powstała przez  

połączenie co najmniej czterech lub więcej korporacjii prawa  

publicznego lub organizacji czy instytucji o charakterze  

lokalnym/komunalnym. Ich połączenie musi zostać uzasadnione  

wspólnymi kulturowymi lub kulturowo–geograficznymi powiązaniami.  

O przyjęciu nowego członka rozstrzyga zarząd, szczególnie jeśli  

chodzi o możliwe pełne członkostwo pojedyńczych instytucji.  

Powstała instytucja będzie formalnie reprezentowana przez  

instytucje na nią się składające i uiszcza składkę członkowską w  

wysokości dwatysiące pięćset euro –  2.500,00 euro  

2. Wysokość składki członkowskiej dla członków wspierających jest zróżnicowana.  

 

a. osoby fizyczne EUR 40,00 

b. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje, izby itp.  EUR 250,00 

c. małe przedsiębiorstwa  EUR 350,00 

d. średnie i duże przedsiębiorstwa EUR 600,00 
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3. W przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia w terminie innym niż początek roku składka 

członkowska wynosi odpowiednio proporcjonalną część składki rocznej i jest pobierana 

jednorazowo. Zarząd reprezentowany przez przewodniczących w pojedyńczych 

przypadkach może odstąpić od tej reguły mając na celu, przyjęcie nowych członków przed 

rozpoczęciem nowego roku budżetowego. Wyłączone z tego postanowienia są osoby 

fizyczne, które uiszczają pełną roczną składkę członkowską.  

4. Nie pobiera się skladek członkowskich za rok 2007.  

 

 

§ 2  Termin płatności składek członkowskich  

 

1. Składkę członkowską, zgodnie z paragrafem 1 ustęp 1 i 2, należy uiścic za rok z góry do 

dnia 31 stycznia.  

2. Bieg terminu płatności składki, zgodnie z paragrafem 1 ustęp 3, rozpoczyna się z dniem 

potwierdzenia przez Zarząd przyjęcia wniosku o członkostwie. Składkę należy uiścić w ciągu 

czterech tygodni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia o przyjęciu w poczet 

członków Stowarzyszenia.  

3. Wpłata zostaje uiszczona na konto dyrekcji związku:  

Numer konta:  1901336584 

Numer identyfikacyjny banku: 370 501 98 (Sparkasse KölnBonn) 

Międzynarodowy numer rachunku bankowego: DE 2837 0501 9819 0133 6584 

SWIFT-Code: COLSDE33 

 

 

§ 3  Ważność regulaminu opłacania składek członkowskich 

 

Niniejszy Regulamin opłacania składek członkowskich został uchwalony na IV zjeździe członków 

„Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego”, 7 października 2010 roku i traci ważność z chwilą 

wydania nowego regulaminu.  

 

 

Brandenburg nad Hawelą, 7 październik 2010 

 


