Art. 1
Na mocy Art. 12 ust. 2 statutu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków uchwala
niniejszy regulamin przyjmowania członków w poczet Towarzystwa.
Art. 2
1. Podstaw prawn przyj cia osoby fizycznej w poczet członków Towarzystwa jest
deklaracja członkowska, zwana w dalszej cz ci „deklaracj ”.
2. Deklaracje gromadzone s przez sekretarza Zarz du Towarzystwa lub inn
osob upowa nion do tego uchwał Zarz du Towarzystwa.
3. Wzór deklaracji okre la Zarz d Towarzystwa na drodze uchwały.
Art. 3
1. Osoba fizyczna chc ca sta si członkiem Towarzystwa musi wypełni
deklaracj , wpisuj c na niej swoje imiona, nazwisko, dat oraz miejsce urodzenia,
adres stałego zamieszkania, dane dowodu to samo ci, którym si posługuje oraz
dat wypełnienia deklaracji.
2. W przypadku, gdy osoba chc ca przyst pi do Towarzystwa nie ma uko czonych
18 lat, dokumentem potwierdzaj cym to samo jest legitymacja szkolna.
3. W przypadku, gdy osoba chc ca przyst pi do Towarzystwa nie ma uko czonych
16 lat, niezb dna jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.
Art. 4
Osoba chc ca przyst pi do Towarzystwa powinna wykaza si ch ci aktywnego
działania na rzecz Stowarzyszenia, w szczególno ci przez uczestnictwo
w spotkaniach Towarzystwa.
Art. 5
Zebrania Członków,

1. W imieniu Walnego
członków przyjmuje Zarz d
Towarzystwa.
2. Przyj cie członków odbywa si na drodze uchwały Zarz du.
3. Zarz d ma obowi zek rozpatrzenia przyj cia nowego członka wył cznie
w przypadku, gdy osoba, która wypełniła deklaracj , co najmniej 4 razy w ci gu
2 miesi cy pojawiała si na spotkaniu Towarzystwa.
4. Przyj cie, o którym mowa w ust. 2, nast puje z pierwszym dniem kolejnego
miesi ca kalendarzowego od daty przyj cia uchwały.

Art. 6
Zarz d Towarzystwa ma prawo odmówi przyj cia w poczet członków Towarzystwa
osób, które:
1) w ci gu poprzednich 6 miesi cy skre lone zostały z listy członków
Towarzystwa na mocy Art. 17 ust. 1 statutu Towarzystwa;
2) w ci gu poprzednich 12 miesi cy skre lone zostały z listy członków
Towarzystwa na mocy Art. 17 ust. 2 statutu Towarzystwa.
Art. 7
Je li cz
lub cało danych zawartych na deklaracji ulegnie zmianie, b d członek
Towarzystwa uko czy 18 lat, do deklaracji nale y doł czy informacj koryguj c .
Art. 8
Deklaracja skre lona, b d poprawiona jest niewa na, o ile nie została odpowiednio
opisana przez sekretarza Zarz du Towarzystwa.
Art. 9
1. Uchwała ta wchodzi w ycie z dniem jej uchwalenia przez Walne Zebranie
Członków i obowi zuje wszystkie osoby, które do tego dnia nie zostały przyj te
do Towarzystwa decyzj Zarz du Towarzystwa.
2. Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Towarzystwa.
Niniejsza uchwała została przyj ta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 19 za,
0 przeciw i 1 wstrzymuj cy si .
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