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WORKING  POLSKA 


UCHWALA  Nr  1/2020 


Zarzadu  Stowarzyszenia  Working  Equitation  Polska  z  dnia  6  lutego  2020  roku 


w  sprawie  ustalenia  wysokosci,  sposobu  oraz  terminu  wnoszenia  skladek  czlonkowskich 

licencji  zawodnikow  oraz  koni,  wysokoSci  wynagrodzeh  sqdziowskich 


a  takte  wzorow  deklaracji  cztonkowskich 


Zarzad  uchwala,  co  nastepuje 


&  1 


rocznq  skladke  czlonkowska  w  wysokosci  150  zt  (slownie:  sto  piqcdziesiqt  ztotych 

1;  Ustala  sie 


2.  Osoby  nieletnie  ponizej  18  lat  obowiqzuje  roczna  skladka  czlonkowska  w  wysokosci  100  pln  (sto 


00/100  gr.). 


ztotych  00/100  gr.) 


&  2 


1.  Obowiqzek  oplacenia  sktadki  cztonkowskiej  przez  dana  osobe,  powstaje  w  ciagu  30  dni  liczqc  od 


dnia  jej  przyjecia  w  poczet  czlonkow  Stowarzyszenia 
 bez  wzgledu  na  termin 

2.  Skladki  pobierane  sq  za  kazdy  rok  kalendarzowy  w  pelnej  wysokosci 


oplacenia  pierwsze  skladki 


8  3 


Obowiazek  oplacenia  skladki  cztonkowskiej  ustaje  z  koricem  roku  kalendarzowego,  w  ktorym 


1.  nastapito  skreslenie  cztonka  z  listy  zwyczajnych  Stowarzyszenia 


2.  nastapilto  wykluczenie  czionka  z  listy  czfonkow  zwyczajnych  Stowarzyszenia 


3.  nastapila  dobrowolna  rezygnaga  czionka  zwyczajnego  z  przynaleznosci  do  Stowarzyszenia 


4.  zmart  czlonek  zwyczajny  Stowarzyszenia 


&  4 


Stowarzyszenia  oplaca  skladke  cztonkowska  przelewem  na  konto  bankowe 

Czlonek  zwyczajny 


Stowarzyszenia 


8  5 


W  przypadku,  gdy  czlonek  stowarzyszenia  deklaruje  chec  zastania  zawodnikiem,  oplacenie  skladki 


czionkowskiej  skutkuje  jednoczesnie  otrzymanie  licencji  zawodnika 


&  6 


1.  Ustala  sie  roczna  skladke  za  konia  w  wysokosci  50,00  pln 


2.  Oplacenie  skladki  za  konia  skutkuje  otrzymaniem  licengji  konia.  Licencja  przypisana  jest  do  konia 


a  nie  do  zawodnika,  co  oznacza,  ze  na  jednym  koniu  moze  startowac  kilku  zawodnikow  bez 


koniecznosci  uiszczenia  dodatkowej  oplaty 
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6  7 


Osoby  nie  posiadajace  oplaconej  licencji  zawodnika  lub  konia  moga  brat  udzial  w  zawodach,  jednak 


nie  moga  korzystad  z  ulg  przyslugujacych  zawodnikom  licencjonowanym  a  ich  wyniki  nie  beda  brane 


pod  uwage  w  rankingach  prowadzonych  przez  stowarzyszenie 


5  8 


Stowarzyszenie  prowadzi  ewidencje  wnoszenia  skladek  cztonkowskich,  licencji  zawodnikow  oraz  koni 


5  9 


1.  Ustala  sie  nastepujace  stawki  dzienne  wynagrodzenia  sedzidw: 


sedziego  pomocniczego  w  wysokosci  200  pln  brutto 


sedziego  gkwnego  w  wysokosci  400  pln  brutto, 


sedziego  miedzynarodowego  w  wysokosci  wynikajacej  z  obowiazujacych  stawek  WAWE 


2.  Kwestie  zwiqzane  z  pokryciem  kosztow  dojazdu,  wyzywienia  na  zawodach  itp.  pozostaja,  w 


kompetengi  organizatora  zawodow 


8  10 


1.  Wzor  deklaracji  czlonkowskiej  na  czlonka  zwyczajnego  stanowi  zalacznik  nr  1  do  uchwaly 


2.  Wzor  deklaracji  czlonkowskiej  na  czlonka  organizatora  stanowi  zalacznik  nr  2  do  uchwaly 


3.  Wzor  deklaragji  czlonkowskiej  na  czlonka  wspierajacego  stanowi  zalqcznik  nr  3  do  uchwaly 


8  11 


Uchwala  wchodzi  w  Zycie  z  dniem  podjecia  i  podlega  opublikowaniu  na  stronie  internetowej 


Stowarzyszenia 


PREZES  ZARZADU 
DU 
CZ&ONEK  ZA 


Mateusz  Gieryn 
Monika  Tybo  towska 
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