Положення про членство
АКСУ - Професійної кінної ліги
Основні положення:
Членство у АКСУ є добровільним.
Членство у АКСУ не обмежує можливість членства у будь – яких інших громадських
організаціях.
3. Членство АКСУ надає можливість користуватися усіма програмами АКСУ та програмою
лояльності АКСУ.
4. Права та обов’язки членів регламентує Статут АКСУ та інші нормативні документи.
5. Членами АКСУ можуть бути індивідуальні члени та колективні члени.
6. Індивідуальні члени:
 фізична особа, яка здійснює будь-яку діяльність у сфері кінного спорту, в тому числі,
але не обмежуючись вершник, тренер, ветеринар, офіційна особа, коновод, власник
коня, батьки вершника, тощо.
 юридична особа, яка не є клубом або командою, але діє у сфері кінного спорту, в тому
числі, але не обмежуючись кінний магазин, спонсор, виробник спортивного інвентарю,
тощо.
 будь-який громадянин України, що здійснив грошовий внесок у Благодійну
організацію «Фонд розвитку кінного спорту України» на розвиток кінного спорту.
7. Колективні члени:
 до складу колективних членів можуть входити фізичні особи, які здійснюють будь-яку
діяльність у сфері кінного спорту, в тому числі, але не обмежуючись вершник, тренер,
ветеринар, офіційна особа, коновод, власник коня, батьки або родичі вершника, тощо.
 клуби - юридична особа, створена з метою утримання коней та участі у кінноспортивних заходах. Клуби заповнюють Анкету колективного члена, надають
відомості про юридичну особу.
 команди - колектив кіннотників, що має спільну мету та план діяльності. Командами
можуть бути конюшні, що не мають статусу юридичні особи, група вершників, яка
тренуються у одного тренера, група вершників, яка тренуються на конях одного
власника тощо. Членство команди оформлюється на підставі поданої анкети
колективного члена.
8. У АКСУ діє пропорційна система голосування. Колективні члени мають кількість голосів
відповідно до кількості осіб, які входять до складу колективного члена та подані у списку
до Анкети реєстрації колективного члена АКСУ. Індивідуальні члени мають один голос.
9. Членські внески сплачуються на р/р АКСУ. У призначенні платежу слід вказати
«Членський внесок (ПІБ індивідуального члена або назва колективного члена).
10. Членство набувається з дати подачі анкети. Після подачі анкети член АКСУ має сплатити
членський внесок у 30 денний строк з моменту подачі анкети.
1.
2.

Членські внески АКСУ на 2021 рік становлять
Індивідуальне членство:
1 Фізичні особи віком до 18 років

безкоштовно

2 Фізичні особи віком від 18 років та юридичні особи

100 грн

Колективне членство:
3 Фізичні особи віком до 18 років у складі колективного члена

безкоштовно

4 Фізичні особи віком від 18 років та юридичні особи

50 грн

