REGULAMIN CZŁONKOSTWA
W STOWARZYSZENIU AKTYWNE KOBIETY

I. Sposób uzyskania członkostwa Stowarzyszenia:

1.Kandydat/ka składa deklarację członkowską poprzez formularz na stronie
internetowej www.aktywnekobiety.org.pl lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.
2. W ciągu miesiąca zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzję o przyjęciu lub
odrzuceniu deklaracji, o czym powiadamia kandydatkę/kandydata mailem lub
w wyjątkowych wypadkach telefonicznie.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu i uzyskaniu statusu „członkini/członka” – należy
opłacić składkę członkowską w przeciągu 7 dni od powiadomienia zgodnie
z pkt.3.3.Regulaminu. Nieopłacenie składki skutkuje odrzuceniem kandydatury.

II. Członkini/członek zwyczajna/y ma prawo i możliwość:
1. wybierać i być wybierana/y do władz Stowarzyszenia,
2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
3. zgłaszać propozycje, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4. korzystać z pomocy i oferty Stowarzyszenia w pierwszej kolejności
5. uczestniczyć w projektach/ofertach realizowanych przez Stowarzyszenie, na
zasadach preferencyjnych /pod warunkiem nie zalegania ze składkami za okres 6
miesięcy/
6. brać wolontariacko udział w działaniach Stowarzyszenia, współpracować
z organizacją
7. reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz
8. otrzymywać informacje na temat inicjatyw i wydarzeń polecanych lub
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organizowanych przez Stowarzyszenie
9. korzystać z Biblioteki Stowarzyszenia
10. otrzymywać oferty płatnej pracy/współpracy ze Stowarzyszeniem
11. otrzymywać płatne i bezpłatne zaproszenia ze Stowarzyszenia , np. do kina,
teatru, koncerty, zabiegi
12. otrzymywać od Stowarzyszenia informacje na temat możliwości doszkalania
się, edukacji i podnoszenia kompetencji w Polsce i zagranicą wraz z uzyskaniem
certyfikatów potwierdzających zdobycie kompetencji
13. Współpracować ze Stowarzyszeniem jako Ambasadorka Organizacji, aktywnie
promując działania organizacji w swoim gronie / np. informacja bezpośrednia,
Facebook, maile/
14. Przekazywać Stowarzyszeniu wolny sprzęt komputerowy oraz wszelkie informacje
na temat możliwości współpracy z firmami, instytucjami, organizacjami, które mogą
angażować się w działania społeczne organizacji.

III. Członkini/członek zwyczajna/y ma obowiązek:

1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia
3. opłacać składki członkowskie poprzez panel przelewowy na stronie Stowarzyszenia:
- 60 zł/ składka kwartalna
- 100 zł / półroczna
- 160 zł / składka roczna
4. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,
5. udostępnić adres mailowy i telefon do celów organizacyjnych Stowarzyszenia
6. aktywnie promować działalność Stowarzyszenia na zewnątrz

IV. Wykluczenie członkini/członka następuje w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
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zobowiązań przez okres przekraczający 1 rok
c) utraty Statutowych wymogów członkostwa,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia,
e) naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
f) popełnienia zachowania godzącego w dobre imię Stowarzyszenia,
g) inne naruszenia zasad istotnych dla działalności stowarzyszenia zaproponowane
przez członków/Zarząd.
Wypełnienie deklaracji członkowskiej poprzez stronę internetową lub osobiście
w siedzibie organizacji jest równoznaczne z faktem zapoznania się z Regulaminem
Członkostwa i zaakceptowania jego postanowień.

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy
Zarząd Stowarzyszenia Aktywne Kobiety
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