Tychy 31.12.2020 r.
Uchwała Zarządu Automobilklubu Ziemi Tyskiej nr 1/12/2020
w sprawie: wysokość składek w roku 2021
W głosowaniu mailowym Zarząd Automobilklubu Ziemi Tyskiej podjął uchwałę o wysokości
składek w roku 2021 oraz ulgach we wpisowym na zawody dla członków stowarzyszenia.
Ustanawia się następującą wysokośd składek w roku 2021:





Składka podstawowa - 90 zł,
Dodatkowa opłata wpisowa dla nowych członków - 40 zł,
Składka ulgowa dla uczniów, studentów i osób powyżej 65 roku życia – 60 zł,
Składka ulgowa dla sędziów sportowych AZT – 30 zł.

Zarząd na wniosek Prezesa może zwolnid z części lub całości składki w uzasadnionych przypadkach.
Ustanawia się ulgi we wpisowym na zawody organizowane przez Automobilklub Ziemi Tyskiej
w następującej wysokości:




30 zł – na zawody oparte o regulamin imprez amatorskich dla kierowcy,
50% podstawowego wpisowego – na zawody rangi RSMP, HRSMP i RO dla kierowcy,
25% podstawowego wpisowego – na zawody rangi RSMP, HRSMP i RO dla pilota,

pod następującymi warunkami:






opłacenia składki członkowskiej do kooca marca br.,
o udzielenie ulgi każdorazowo decyduje prezes zarządu po ustaleniu czy zawodnik
wywiązuje się z promocji klubu,
w przypadku imprez amatorskich:
o startu we wszystkich imprezach z min. 2 nalepkami klubu o średnicy min. 15 cm
po 2 stronach samochodu,
o od pierwszej imprezy dla kierowcy, który okaże dokumentację zdjęciową,
potwierdzającą start z nalepkami klubu w poprzednim sezonie,
o od czwartej imprezy w której startuje od momentu opłacenia składek dla nowych
klubowiczów lub w przypadku braku udokumentowania startów z nalepkami
klubu w poprzednim sezonie,
w przypadku zawodów rangi RSMP, HRSMP i RO:
o ulgi kierowcy i pilota nie sumują się,
o w przypadku korzystania z ulgi przez kierowcy zobowiązany jest on do
umieszczenia na samochodzie min. 2 nalepek klubu o średnicy min. 15 cm,
o w przypadku korzystania z ulgi przez pilota zobowiązany jest on do umieszczenia
na samochodzie min. 1 nalepki klubu o średnicy min. 15 cm,
o przedstawienie dokumentacji zdjęciowej ze startu z nalepkami klubu na
samochodzie w imprezach poprzedzających.

