
             SKŁADKI  I  OPŁATY  CZŁONKOWSKIE  W 2023  ROKU 

Członek   zwyczajny w  wieku od 16  do 25 lat 

Uczący  się     -  składka  w  wysokości  270  zł/rok  płatna  do 31 marca  po  tym  terminie 
                           składka  wynosi  30 zł  za  każdy  miesiąc od  początku  roku. 
                           miesięcznie  (ważna  legitymacja  szkolna ) 
Pracujący        -  składka  w  wysokości  400  zł/rok  płatna  do 31  marca   po  tym  terminie 
                           składka  wynosi  50 zł  za  każdy  miesiąc od  początku  roku.  
  
Fundusz  techniczny  150zł  płatny  do 31.03.2023  po  terminie  200 zł                        

 Członek   zwyczajny  po  ukończeniu  25  roku  życia 

          -  składka   w  wysokości  400  zł/rok  płatna  do 31  marca  po  tym  terminie 
                             składka   wynosi   50 zł   za  każdy  miesiąc od  początku  roku.   

            Fundusz  techniczny  150zł  płatny  do 31.03.2023  po  terminie  200 zł                        

           
             
 Członek   Zwyczajny  -  Sekcja  modelarska  

 Uczący  się  -  składka  w  wysokości  80  zł/rok  płatna  do  31  marca , po  tym  terminie 
                                    składka  wynosi  10 zł /rok za  każdy  miesięcznie od  początku  roku  ( w  wieku  
                                    16-25 lat  ważna  legitymacja  szkolna) 
 Pracujący  -     składka  w  wysokości  140  zł  płatna  do  31 marca , po  tym  terminie 
                                    składka  wynosi  20 zł  za  każdy  miesiąc od  początku  roku.                                         
                       
            Fundusz  techniczny  50 zł  płatny  do 31.03.2023    
                                                                                 

            Członek   Zwyczajny  -Sekcja  historyczna (członek  KKSL ) 

 -składka   w   wysokości   20 zł mies. / 140 zł rok    dla członków  nie  wykonujących    
                             czynności   lotniczych. 
            - składka  w  wysokości  400 zł/rok  płatna  do 31  marca  po  tym  terminie 
                            składka   wynosi  50 zł  za  każdy  miesiąc od  początku  roku  dla  członka 
                            wykonującego   czynności   lotnicze  oraz  korzystające  ze  sprzętu  aeroklubu  i   
                            infrastruktury  aeroklubu.                                                                                                  
–                        - składka  80 zł /rok  powyżej  70  roku  życia  płatna  jednorazowo. 
                
            Członek  wspierający  
  Członek  będący  osobą  fizyczną  składka wynosi : 
 -dzieci   i   młodzież  do  ukończenie  16 r.ż  zwolnieni  z  opłaty 
 -powyżej   16 r.ż.  niezależnie  od  przynależności  do  sekcji  , nie  wykonujący  czynności    
  lotniczych   (tzn. nie  latający  i  nie  wykonujących  skoków  spadochronowych) 
  80  zł/rok  płatna  jednorazowo.    
                                                                                                                                                                                             



            - powyżej  16  r.ż  niezależnie  od  przynależności  do  sekcji  specjalistycznych , wykonujący  
   czynności   lotnicze  oraz  korzystające  ze  sprzętu    oraz  infrastruktury aeroklubu 
             składka  wynosi: 

            Uczący  się  -  składka  w  wysokości  270  zł/rok  płatna  do  31  marca , po  tym  terminie 
                                    składka  wynosi  30 zł  za  każdy  miesięcznie od  początku  roku   ( w  wieku  
                                   16-25 lat  ważna legitymacja  szkolna) 
 Pracujący  -     składka  w  wysokości  400  zł/rok  płatna  do  31 marca , po  tym  terminie 
                                   składka  wynosi  50 zł  za  każdy  miesiąc  od  początku  roku.                                                      

           Fundusz  techniczny  150zł  płatny  do 31.03.2023  po  terminie  200 zł 
                        
            -członek  będący  osobą  prawną  składka  w  wysokości  200 zł/rok  płatna  jednorazowo 
  oraz  inne  zadeklarowane  świadczenia  na  rzecz  Aeroklubu. 
 -minimalnym  zadeklarowanym  świadczeniem  może  być  cegiełka  w  wysokości  100  zł  na 
  działalność  statutową  Aeroklubu. 

 Wpisowe 

 Jednorazowe   wpisowe  przy  pierwszym  przyjęciu  do  aeroklubu: 
 -modelarze  do   16  r.ż  - zwolnieni  z  opłaty 
 -modelarze  powyżej  16 r.ż   i  sekcja  historyczna  -100zł 
            -uczący  się  do  25 r.ż  150  zł 
 -pozostałe   sekcje  300 zł. 
 -członek   wspierający   będący   osobą  fizyczną  przy  wypełnianiu  Deklaracji  Członkowskiej 
             wpłaca   cegiełkę    na   działalność   statutową  Aeroklubu  w  wysokości  100 zł  lub  jej 
             wielokrotność. 

 Ponowne   wpisowe   po  skreśleniu  przez  Zarząd  Aeroklubu z  listy  członków  za  niepłacenie  
 składek   członkowskich   wynosi  500 zł. 
  
 Prace  na  rzecz  Aeroklubu  20 zł /h do  rozliczenia w  opłatach  za  loty.  
            
           Wpłaty  dokonujemy  na  konto  Aeroklubu  nr  konta  31 1600 1462 1893 9510 8000 0001                     
.          lub  w  kasie  Aeroklubu.  
  
   
 Uwagi 

1. Wszystkie  składki  i  opłaty  winny  być  dokonane  do  31  marca  2023 roku. 
2. Zgodnie  ze  Statutem  Aeroklubu  Podkarpackiego  członkowie  honorowi  zwolnieni  

są  z  opłacania   składki  członkowskiej. 
3. Wszystkie  zaległości  z  tytułu  składek  członkowskich  , składki  dodatkowej  i  opłat  

za  wylatane  godziny  należy  uregulować  do  31.03.2023r. Nieuregulowane   płatności  
będą  skutkowały  zawieszeniem  w  lotach  lub  skreśleniem  z  listy  członków  
aeroklubu.


