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Uchwała nr 01/2010
Wa|nego Zebrania Członków Stowarzyszenia
,,Pofskie Stacje Narciarskie i Turystycrne"
z dnia 22 paidziernika 2O1O r.

w sprawie regu|aminu składek członkowskich

Zebrani w dniu ff pażdzłernłka2o1o r. członkowłe zwyczajni Stowarzyszenła
,,Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne'', działając zgodnie ze Statutem PSNiT,
uchwa|ają co następuje

:

1. Usta|a

się wysokość i zasady uiszczania składek członkowskich, okreś|onych
szczegółowo w ,,Regulaminie składek członkowskich Polskich Stacji
Narciarskich i TurysĘcznYCh", stanowiącym załącznik do Uchwały.

2.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2o11 r.

3.

Z dniem rozpoczęcia obowiąrywania niniejszej Uchwały, tracą moc:
- Uchwa*a Nr o4l2oo8 Zebrania Zał..orycielskiego PsNiT z dnia 18.1o'2oo8 r'
w sprawie uchwalenia składek członkowskich.

- Uchwała Nr 01/2oo9 Walnego Zebrania Członków PSN|T z dnia o2.1o.2oo9 r.
w sprawie rocznej składki członków wspierających - stacji narciarskich.

4.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, w obecności członków zwyczajnych, których lista
stanowi załącznik nr 1 do protokołu Wa|nego Zebrania Członków.

Przewodniczqcy
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POLSKIE STACJE

NARCIARSKIE i TURYSTYCZNE
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Załqcznik do Uchwały 01./fa1o Walnego

Zebrania Członków PSN|T

z

dnia 22.10.2010 r.

Regu|amin składek członkowskich
Po|skich Stacii Narciarskich i TurysĘcznych

1.

Regu|amin okreś|awysokośćoraz zasady optacania składek członkowskich na rzecz
stowarzyszenia Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne, zwanym dalej PSNiT.

2.

Sk.tadki członkowskłe PSN|T dzielq się na:

3.

Roczna składka cz.fonka zwyczajnego wynosi 10,00 zł.

4.

Wysokośćrocznej składki cztonka wspierajqcego wynosi:
. 4o,o0 zt
a. pojedynczy

5.

Ptatność tytutem sktadek członkowskich regulowana jest prze|ewem na konto PsNiT,
nr rachunku: 42 1930 1826 2640 o6L7 5629 0001, w terminie do końca I kwartatu każdego
roku na podstawie noĘ księgowej. Dopuszcza|ne sq wpłaty gotówkowe do kasy PsNiT.

6.

Nowo przyjęci członkowie optacajq sktadki cztonkowskie w terminie do 14 dni od daty
otrzymania powiadomienia o przyjęciu ich do PsNiT.

7.

Członkowie przyjęci w poczet Stowarzyszenia pomiędzy
wysokościskładki cztonka wspierającego.

8.

Cztonek usunięty z PSN|T z powodu nieptacenia sktadek, może starać się o ponowne
przyjęcie, pod warunkiem uregulowania za|egłości.

9.

Decyzja o ewentua|nych odstępstwach lub ulgach w optacaniu sktadek cztonkowskich, leży
W gestiiZarzqdu PsNiT.

a.
b'

składki cztonków zwyczajnych,
sktadki członkówwspierajqcych.

wyciqg
- 90,00 zt
b. mała stacja narciarska
c. stacja posiadajqca ko|ej |inowq - 19o00 zt
d. pensjonat, osoba prywatna - 10o,o0 zł
- 20O00 zt
e. hotel, firma
- 200,00 zt
f. i inna organizacja

1.

lipca a 31 grudnia, ptacq połowę
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