Regulamin Członkostwa UKS Teal Dance
§1 Postanowienia Ogólne
1. Stosownie do postanowień Statutu wśród członków wyróżnia się:
a. Członków Zwyczajnych
b. Członków Uczestników
c. Członków Wspierających

§2 Status Członka
1. Zasady nabycia i utraty statutu Członka Uczniowskiego Klubu Sportowego Teal Dance okresla Statut
i precyzuje niniejszy Regulamin.
2. Osoba chcąca nabyć status Członka Uczniowskiego Klubu Sportowego Teal Dance kieruje do
Zarządu deklarację członkowską według formularza udostępnionego przez Zarząd UKS Teal Dance.
3. Decyzję o przyznaniu statusu członka Stowarzyszenia Zarząd komunikuje osobie, która złożyła deklarację
członkowską.

§3 Składki
1. Wysokość i szczegóły opłacania składek określane są przez Zarząd i publikowane na stronie
internetowej (www.tealdance.pl).
2. Składka dotyczy Roku Tanecznego od 1 Września do 31 Sierpnia.
3. Składka płatna jest z góry za dany miesiąc. Nie przewiduje się redukcji ustalonej Składki w
przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia w trakcie miesiąca.
4. Nie wniesienie opłaty w terminie skutkuje zawieszeniem Członstwa a następnie skreśleniem danej
osoby z listy Członków UKS Teal Dance.
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§4 Obowiązki i prawa Członka
1. Obowiązki i prawa członka Stowarzyszenia związane bezpośrednio z członkostwem w
Stowarzyszeniu określa Statut.

§5 Postanowienia Końcowe
1. Językiem stosowanym w relacjach z UKS Teal Dance jest język polski.
2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub

graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz choreografii przysługują wyłącznie
UKS Teal Dance. Członkostwo w Stowarzyszeniu nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez
Zgłaszającego części lub całośći praw własności intelektualnej.
3. UKS Teal Dance jest uprawnione do dokonania jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym

momencie. O zmianie Regulaminu UKS Teal Dance informuje poprez wiadomości e-mail do
Członków oraz umieszczenie na swojej stronie internetowej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie
po upływie 7 dni od daty jej zamieszczenia.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa

polskiego.
5. Wszelkie spory, które wynikną w związku z Członkostwem w UKS Teal Dance będą rozstrzygane w

pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem
właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę UKS Teal Dance.
6. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu nie

powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
7. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd UKS Teal Dance i obowiązuje od dnia

09.08.2021.
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