DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW RUDZICY
Art. 10
Celem Towarzystwa jest:
1.
Ochrona tradycji, historii, dorobku kulturalnego i materialnego Rudzicy, mającego wartość historyczną.
2.
Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz pogłębienie więzi społecznych w Rudzicy.
3.
Pomoc w rozwoju zainteresowań kulturalnych, sportowych i twórczości artystycznej mieszkańców Rudzicy.
4.
Promocja osiągnięć artystycznych mieszkańców Rudzicy.
5.
Wspieranie młodzieży wybitnie uzdolnionej.
Art. 11
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1.
Działalność wydawniczą i promocyjną.
2.
Zbieranie informacji o tradycji, historii i kulturze Rudzicy.
3.
Organizowanie wystaw obrazujących dorobek i osiągnięcia lokalnej społeczności.
4.
Urządzanie imprez kulturalnych i turystycznych.
5. Organizowanie zebrań oraz spotkań, tworzenie zespołów zainteresowań.
6. Działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
7. Prowadzenie działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
Art. 12
3.
Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, a także nie mający zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie powołanej w art 1.
a) wymogiem jest wypełnienie deklaracji członkowskiej i uiszczenie wpisowego w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie,
b) członkowie zwyczajni posiadają wszystkie prawa i obowiązki członkowskie,
Art. 13
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1.
Biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Towarzystwa.
2.
Zgłaszania wniosków, inicjatyw dotyczących działalności Towarzystwa.
3.
Posiadać legitymację Towarzystwa i nosić odznaki Towarzystwa.
4.
Uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym.
5. Otrzymywania informacji dotyczących działalności Towarzystwa.
Art. 14
Członkowie zwyczajni zobowiązani są:
1. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do realizacji celów statutowych.
2. Dbać o jego dobre imię.
3. Brać czynny udział w pracach Towarzystwa.
4. Uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania.
5.
Przestrzegać postanowień niniejszego statutu i uchwał władz Towarzystwa.
6.
Ochraniać mienie Towarzystwa, jako wspólne dobro jego członków.
7.
Opłacać składki członkowskie.
Art. 15
Ustanie członkostwa następuje na skutek:
1. Rezygnacji zgłoszonego na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu
zobowiązań wobec Towarzystwa.
2. Śmierci członka.
3. Wykluczenie członka na wniosek Zarządu przez Walne Zebranie za:
a) naruszenie postanowień Statutu, uchwał władz lub działania na szkodę Towarzystwa,
b) długotrwałe, nieusprawiedliwione zaprzestanie udziału w pracach Towarzystwa,
c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 1 roku,
d) utratę praw publicznych w wyniku prawomocnej decyzji sądu.
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Oświadczenie
Wyrażam chęć wstąpienia do Towarzystwa Miłośników Rudzicy. Przyjmuję wszystkie prawa i obowiązki
wypływające z członkostwa. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w toku działań
Towarzystwa, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
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