Regulamin nabywania i zbywania członkostwa zwyczajnego i aspirującego
W Stowarzyszeniu Implant Masters Poland
I.

Postanowienia ogólne

1. Źródłem postanowień Regulaminu jest Statut Stowarzyszenia Implant Masters
Poland, który jest aktem nadrzędnym w stosunku do Regulaminu. W kwestiach
nieuregulowanych Statutem zastosowanie ma ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.
„Prawo o Stowarzyszeniach” oraz odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Kandydat na Członka Stowarzyszenia Implant Masters Poland jest zobowiązany
do zapoznania się z treścią Statutu oraz z niniejszym Regulaminem przed
rozpoczęciem procedury ubiegania się o członkostwo.
3. Zgodnie z postanowieniami § 9 Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby
fizyczne i prawne.
II.

Członek zwyczajny i aspirujący

4. Zgodnie z § 11. pkt. 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw
publicznych będąca lekarzem stomatologiem, lekarzem dentystą z minimalnym
okresem praktyki wynoszącym pięć lat, którzy zajmują się implantologią i są
zainteresowani rozwojem w dziedzinie implantologii i uzyskali tytuł Curriculum
Implantologii lub Fellowships lub Diplomate in Oral Implantology lub Master of
Science in Oral Implantology.
5. Zgodnie z § 11. pkt. 2b. Członkowie aspirujący- są to studenci ostatniego roku
stomatologii i lekarze stażyści do pięciu lat po studiach. Członek aspirujący może
zostać członkiem zwyczajnym po upływie pięciu lat od przyjęcia w poczet
członków aspirujących i spełnieniu innych warunków określonych statutem.
6. Zgodnie z § 11. pkt. 3. Członków zwyczajnych, aspirujących i wspierających
przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji po
uzyskaniu rekomendacji dwóch członków seniorów.

III.

Prawa i obowiązki członka zwyczajnego i aspirującego

7. Zgodnie z § 12 Statutu
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
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3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu
Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
do końca marca każdego roku,
3) umieszczenia logo oraz informacji o przynależności do Stowarzyszenia
„IMPLANT MASTERS POLAND” w widocznym miejscu w swojej
klinice/klinikach, prezentacjach, wykładach, reklamach w notkach
biograficznych
4) uczestniczenia przynajmniej raz w roku w walnym zebraniu stowarzyszenia
8. Zgodnie z § 13 b Statutu, Członek aspirujący ma prawo do:
1.Członkowie aspirujący mają prawo uczestniczenia w pracach
stowarzyszenia oraz walnych zebraniach członków bez prawa głosu.
2.Członkowie aspirujący przyjmowani są do Stowarzyszenia w drodze decyzji
Zarządu, po uzyskaniu aprobaty dwóch członków seniorów.
IV.

Ustanie Członkostwa

9. Zgodnie z § 14 Statutu, członkostwo ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań
odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka
wspierającego,

lub

utraty

osobowości

prawnej

przez

członka

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z
opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań poprzez naruszenie
terminu określonego w § 12 ust.2 pkt 2.
10. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 orzeka Zarząd w formie uchwały podając
przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
11. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zebrania Członków w terminie czternastu dni od daty doręczenia stosownej
uchwały.
V.

Składki

12. Wysokość opłaty wpisowej ustala się na wynosi 50% wartości składki
członkowskie ustalonej na dany rok, powinna zostać wniesiona w terminie
siedmiu dni od złożenia wniosku o członkostwo w Stowarzyszeniu.
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13. Wysokość rocznej składki członkowskiej
Członek Zwyczajny – 200 zł miesięcznie/ 2400 zł rocznie
Członek Aspirujący – 50 zł miesięcznie/ 600 zł rocznie
14. W przypadku ponownego wejścia Członka, który był już w stowarzyszeniu a
został wykreślony z bycia Członkiem 5.000 zł + 80% składki rocznej za każdy rok
nie bycia w Stowarzyszeniu od czasu odejścia.
15. Składkę jednorazową za cały rok uiszcza się do końca stycznia.
16. Składkę miesięczną uiszcza się do 5 każdego miesiąca.
17. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania
uchwały o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
18. Składkę uiszcza się wpłatą na konto Implant Masters Poland, którego numer
podawany jest przez Zarząd do wiadomości członków drogą mailową oraz
umieszczony jest na stronie www.implantmasterspoland.pl
V. Postanowienia końcowe
19. W chwili ustanowienia niniejszego regulaminu Zarząd nie przewiduje
wprowadzania legitymacji Stowarzyszenia.
20. Znaczki wpinane w klapę z logiem IMPLANT MASTERS POLAND przysługują
Członkom zwyczajnym i aspirującym. Znaczki są nieodpłatne.
21. Tablice z logo IMPLANT MASTERS POLAND przysługują Członkom
zwyczajnym. Tablice z logo są nieodpłatne.
22. Treść niniejszego Regulaminu podaje się do wiadomości Członków poprzez
stronę internetową Stowarzyszenia oraz do wglądu u Prezesa Implant Masters
Poland. Każdy kandydat na członka otrzymuje kopię Regulaminu wraz z
formularzem deklaracji członkowskiej, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego Regulaminu.
23. W celu aktualizacji danych osobowych lub po zmianie druku formularza deklaracji
członkowskiej, Zarząd ma prawo rozesłać droga mailową lub pocztową
formularze aktualizacyjne, a obowiązkiem Członków jest formularze
aktualizacyjne odesłać na swój koszt do sekretarza Implant Masters Poland.
24. Zmian niniejszego Regulaminu dokonuje Zarząd, o ile nie dotyczą one zmiany
szczegółowych kryteriów nabycia członkostwa zwyczajnego i aspirującego. Zmian
tych kryteriów dokonuje Walne Zebranie, które może upoważnić Zarząd do
przeredagowania treści Regulaminu zgodnie z podjętymi przez Członków
decyzjami lub jeśli jego zmiany wynikają ze zmian Statutu Stowarzyszenia.
25. Zmiany Regulaminu podawane są do wiadomości Członków wraz z nowym
brzmieniem tekstu jednolitego w ciągu 7 dni od daty ich wprowadzenia.
26. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2018 roku.
Regulamin przyjęto przez Zarząd
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