Aeroklub Radomski
Wysokość opłat członkowskich w sezonie 2018
I.

Wysokość składek dla członków zwyczajnych i wspierających
1. Członkowie zwyczajni oraz wspierający zobowiązani są do opłacenia składek
zawierających składkę na Aeroklub Radomski oraz Aeroklub Polski.
2. Składka może być wniesiona w całości (jednorazowo) za cały rok lub w
dwóch ratach.
3. Wysokość składek uzależniona jest od terminu wpłaty. Nominalne wysokości
składek określone są w tabeli:
Termin wpłaty

Wpłata jednorazowa

do 15.02
16.02 – 15.03
16.03 – 15.04
16.04 – 30.06
1.07 lub później

540 zł
600 zł
800 zł
1000 zł

Wpłata w dwóch ratach
I rata
II rata
270 zł
270 zł
300 zł
300 zł
400 zł
400 zł
500 zł
500 zł

4. Osoby uczące się do 25 roku życia (uczniowie, studenci) wnoszą składkę
według poniższej tabeli:
Termin wpłaty

Wpłata jednorazowa

do 15.02
16.02 – 15.03
16.03 – 15.04
16.04 – 30.06
1.07 lub później

320 zł
400 zł
600 zł
800 zł

Wpłata w dwóch ratach
I rata
II rata
160 zł
160 zł
200 zł
200 zł
300 zł
300 zł
400 zł
400 zł

5. Członkowie zwyczajni wyłącznie w sekcji modelarskiej
Termin wpłaty
Wpłata jednorazowa
Wpłata w dwóch ratach
I rata
II rata
do 15.02
340 zł
170 zł
170 zł
16.02 – 15.03
400 zł
200 zł
200 zł
16.03 – 15.04
260 zł
520 zł
260 zł
16.04 – 30.06
325 zł
1.07 lub później
650 zł
325 zł
6. Członkowie wspierający wyłącznie w sekcji modelarskiej
Termin wpłaty
Wpłata jednorazowa
Wpłata w dwóch ratach
I rata
II rata
do 15.02
70 zł
35 zł
35 zł
16.02 – 15.03
80 zł
40 zł
40 zł
16.03 – 15.04
55 zł
110 zł
55 zł
16.04 – 30.06
65 zł
1.07 lub później
130 zł
65 zł

7. O wysokości składki decyduje data dyspozycji przelewu bankowego lub data
wpłaty należności w kasie Aeroklubu.
8. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na konto:
72 9132 0001 0002 9315 2000 0010
w tytule podając: imię i nazwisko - składka za rok 2017 ( - I/II rata) oraz
informację o ewentualnej przynależności do sekcji modelarskiej.
9. Podejście do egzaminów KWT wymaga wpłacenia co najmniej I raty składek
członkowskich.
II.

Członkowie stowarzyszeni oraz honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich.

III.

Wpisowe do Aeroklubu Radomskiego wynosi:
 dla uczniów do 25. roku życia: 300 PLN
 dla pozostałych osób: 400 PLN

Pomoc
Ile mam zapłacić?
1. Wybierz tabelkę: podstawową lub zniżkową (dla osób uczących się poniżej 26 roku
życia). Uwaga: Poniższe tabelki zawierają kwoty przykładowe, które nie muszą się
zgadzać z obowiązującym cennikiem.
2. Wybierz odpowiedni wiersz stosownie do daty wpłaty.
3. Wybierz odpowiednią kolumnę (wpłata jednorazowa, I/II rata).
4. Odczytaj odpowiednią kwotę.

Przykład I: Nie mam prawa do zniżek; płacę składkę jednorazowo dnia 20 marca
1. Tabelka bez zniżek

3. Płacę jednorazowo

2. Data wpłaty
jest w tym zakresie

Kwota do zapłaty: 800 zł

Przykład II: Nie mam prawa do zniżek; płacę I ratę dnia 20 lutego
1. Tabelka bez zniżek

3. Płacę I ratę

2. Data wpłaty
jest w tym zakresie

Kwota do zapłaty: 300 zł

Przykład III: Nie mam prawa do zniżek; płacę II ratę dnia 30 czerwca
1. Tabelka bez zniżek

3. Płacę II ratę

2. Data wpłaty
jest w tym zakresie

Kwota do zapłaty: 400 zł

Komunikaty
Zarządu Aeroklubu Radomskiego
Zarząd Aeroklubu Radomskiego informuje, że ze względu na koszty ponoszone od każdego
członka w związku ze składkami do AP, osoby niepłacące składek członkowskich będą
konsekwentnie wykreślane z listy członków AR w przypadku nieuregulowania składek
członkowskich za 6 miesięcy.
Jednocześnie prosimy mieć na względzie, że skreślenie z listy członków nie zwalnia z
obowiązku uregulowana zaległych płatności i Aeroklub Radomski będzie dochodził tych
należności.
Dlatego osoby, które z różnych przyczyn nie mają zamiaru wpłacenia składki, prosimy o
złożenie podania do Zarządu o wykreślenie z listy członków, zawieszenie członkostwa lub
zmianie statusu na członka stowarzyszonego Aeroklubu Radomskiego. Uchroni to Państwa od
ponoszenia niespodziewanych kosztów, a Aeroklub od konieczności wnoszenia
niepotrzebnych składek do AP.

