ORGANIZACJA WSPIERAJĄCA SIETAR POLSKA
Regulamin

§1
Niniejszy regulamin dotyczy organizacji wspierających SIETAR Polska.

§2 NABYCIE i REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA
1

Organizacją wspierającą może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna,
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i chcąca propagować i wspierać misję, cele oraz pozostałe
działania Stowarzyszenia.

2

Organizacja wspierająca może wspierać Stowarzyszenie finansowo, organizacyjnie lub w innych formach,
uprzednio uzgodnionych z Zarządem.

3

Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie oświadczenia woli (wypełnienia formularza
członkowskiego), wpłacenia obowiązującej składki na podstawie uchwały Zarządu.

4

Wysokość składki wynosi 1000 zł od roku 2014. Zmiana stawki wymaga uchwały Zarządu.

5

Procedurę przyjęcia w poczet członków SIETAR określa statut SIETAR Polska.

6

Członkostwo ulega przedłużeniu w wyniku opłacenia składki członka wspierającego na kolejny rok.

7

Rezygnacja z członkostwa członka wspierającego następuje na podstawie oświadczenia woli złożonego
Zarządowi.

8

Członkostwo automatycznie wygasa na skutek zalegania ze składką dłużej niż kwartał.

§3 PRAWA ORGANIZACJI WSPIERAJĄCEJ
1

Organizacja wspierająca ma prawo do:
a

korzystania z dorobku SIETAR Polska, z poszanowaniem adekwatnych praw autorskich i
majątkowych,

b

uczestnictwa trzech swoich pracowników w eventach organizowanych przez SIETAR Polska ze
zniżką przysługującą członkom SIETAR,
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c

uczestnictwa w działaniach grup lokalnych i tematycznych zgodnie z zasadami obowiązującymi
wszystkich członków,

d

udziału w działaniach statutowych organów Stowarzyszenia,

e

zamieszczania adekwatnego na dany rok loga SIETAR Polska (równoznaczne z opłaceniem składki),
na stronach internetowych organizacji wspierającej. Logo musi być podlinkowane do strony
www.sietar.pl,

f

organizacji eventów i wydarzeń we współpracy z SIETAR Polska, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji
Zarządu.

g

Organizacja wspierająca ma prawo do umieszczenia jej logo na stronie SIETAR Polska,

h

Organizacja wspierająca ma prawo do promowania swoich eventów współorganizowanych ze
SIETAR POLSKA na stronie SIETAR Polska, na liście dyskusyjnej i w newsletterze SIETAR POLSKA.

i

Organizacja wspierająca ma prawo do zniżki na działania promocyjne przed i w czasie wydarzeń
organizowanych przez SIETAR Polska, wysokość zniżek każdorazowo ustala Zarząd.

2

Zarząd może przyznać organizacjom wspierającym również inne prawa.

3

Organizacja wspierająca nie może:
a

Kandydować do władz SIETAR,

b

Używać logo SIETAR Polska niezgodnie z ww. zasadami,

c

Organizować eventów pod patronatem SIETAR Polska bez zgody Zarządu,

d

Wydawać materiałów reklamowych, promocyjnych i informacyjnych z logo SIETAR bez zgody
Zarządu,

e

Działać na szkodę Stowarzyszenia, jego dobrego imienia i wizerunku,

f

Prowadzić działalności gospodarczej pod znakiem SIETAR Polska.

§4 OBOWIĄZKI ORGANIZACJI WSPIERAJĄCEJ
1

Organizacja wspierająca ma obowiązek:
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a

Działania na rzecz budowania pozytywnego wizerunku SIETAR Polska,

b

Promować idee SIETAR Polska w swojej działalności,

c

Przestrzegania statutu Stowarzyszenia, uchwał i niniejszego regulaminu,

d

Wspierania Stowarzyszenia w działaniach statutowych w uzgodnionej z Zarządem formie,

e

Wspierania celów Stowarzyszenia,

f

Regularnego opłacania składki członkowskiej członka wspierającego.

§5 WYKLUCZENIE
1

W przypadku rażącego naruszenia statutu SIETAR Polska, uchwał lub niniejszego regulaminu Zarząd SIETAR
Polska większością głosów podejmuje decyzję o wykluczeniu z grona organizacji wspierających.

2

Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie.

3

Wpłacona składka członkowska nie podlega zwrotowi.
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