Statut Automobilklubu Mazurskiego

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Automobilklubu dzielą się na:
1) członków rzeczywistych;
2) członków honorowych;
3) członków wspierających.
§ 11
1. Członkiem rzeczywistym Automobilklubu może być, po przyjęciu przez Prezydium
Zarządu, osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i wniesie opłatę wpisową, a
osoba niepełnoletnia przedłoży ponadto zgodę rodziców lub opiekunów.
2. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
mogą wstępować do Automobilklubu.
§ 12
Członek rzeczywisty ma prawo:
1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Automobilklubu, po uzyskaniu
pełnoletniości i dwuletniego stażu członkowskiego;
2) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Automobilklubu;
3) uczestniczyć w działalności Automobilklubu w wybranych przez siebie dziedzinach;
4) korzystać ze świadczeń Automobilklubu na ustalonych zasadach;
5) uczestniczyć w imprezach i zawodach organizowanych przez Automobilklub, na
zasadach ustalonych w regulaminach;
6) nosić odznaki i używać barw Automobilklubu.
§ 13
Członek rzeczywisty jest obowiązany:
1) brać czynny udział w realizacji statutowych zadań Automobilklubu;
2) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Automobilklubu;
3) regularnie opłacać składki członkowskie;
4) dbać o dobre imię Automobilklubu i strzec godności członka Automobilklubu;
5) postępować zgodnie z interesem Automobilklubu i chronić majątek Automobilklubu
jak dobro własne.
§ 14
1. Godność „Honorowego Członka Automobilklubu Mazurskiego” nadawana jest osobom
za szczególnie wybitne zasługi dla Automobilklubu Mazurskiego.
2. Członek honorowy ma wszystkie prawa przysługujące członkowi rzeczywistemu.
3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składki członkowskiej.
§ 15
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1. Członkiem wspierającym może być, po przyjęciu przez Zarząd, osoba fizyczna lub
prawna, która deklaruje wsparcie materialne, organizacyjne lub inne i zostanie przyjęta
na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Automobilklubie za pośrednictwem
swego przedstawiciela.
3. Członek wspierający ma wyłącznie głos doradczy.
4. Członek wspierający ma prawo korzystać z rekomendacji Automobilklubu, używać jego
znaku i barw na uzgodnionych zasadach.
5. Członek wspierający obowiązany jest przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz
Automobilklubu oraz terminowego realizowania zadeklarowanych świadczeń.
§ 16
1. Członkostwo w Automobilklubie ustaje wskutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie;
2) niepłacenia składki członkowskiej lub zadeklarowanego świadczenia przez okres 3
lat;
3) wykluczenia przez Sąd Koleżeński z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i
uchwał władz Automobilklubu i działania na szkodę Automobilklubu.
2. Od utraty członkostwa z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt. 2 i 3, członkowi
przysługuje odwołanie się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni.
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§ 17
1. Za aktywny udział w realizacji zadań statutowych, członkowie Automobilklubu mogą być
nagradzani i odznaczani.
2. Za szczególne zasługi dla Automobilklubu Mazurskiego nadawany jest tytuł
„Zasłużonego dla Automobilklubu Mazurskiego”.
3. W przypadku naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Automobilklubu, mogą
być nakładane przez Sąd Koleżeński następujące kary:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) zakaz piastowania funkcji statutowych na czas określony;
4) zawieszenie w prawie pełnienia funkcji na czas określony;
5) zawieszenie w prawach członka na czas określony;
6) wykluczenie.

