Eesti Tsöliaakia Seltsi liikmemaksu ja ürituste osalustasude maksmise kord
Vastu võetud: 29.05.2017

I Liikmemaksu tasumise kord
1. Eesti Tsöliaakia Seltsi liikmeks astumisel võtab liige endale seltsi põhikirjast tuleneva
kohustuse tasuda liikmemaksu.
2. Liikmemaksu suuruse kinnitab seltsi üldkoosolek ja see avaldatakse seltsi kodulehel.
3. Seltsi liikme liikmemaks arvestatakse liikme soovil kas leibkonna või üksikisiku
kohta.
4. Liikmemaksu arvestust peetakse kalendriaasta põhiselt.
5. Info liikmemaksu tasumise ja selle korra kohta saadetakse seltsi listi jaanuaris;
kordusteated mittetasujate e-mailile saadetakse veebruaris
6. Ühe leibkonna liikmemaks on 17 eurot, ühel täiskasvanul 12 eurot ja pensionäril/
töövõimetuspensionäril/üksi last kasvataval vanemal 10 eurot aastas.
7. Liikmemaksu laekumisel peale 1. märtsi ei laiene liikmemaksu tasujale seltsi
liikmesoodustused (sponsorite kingitused, ürituste osalustasu, jõulukingitus, seltsi
meened, koolitustel osalemine jm) kuni kalendriaasta lõpuni.
8. Kel on 1. märtsiks liikmemaks tasumata, saavad meeldetuletused isiklikule e-mailile
märtsis, augustis ja detsembris. Meeletuletuses tuuakse ära liikmemaksu suurus ja info
liikmesoodustuste kadumise kohta.
9. Kel jääb liikmemaks tasumata kalendriaasta jooksul, saab selle kohta meeldetuletused
järgmisel kalendriaastal kahel korral (I ja II poolaastal) isiklikule e-mailile.
10. Kui seltsi jõulupidu toimub järgneva kalendriaasta jaanuaris, siis arvestatakse
liikmesoodustuse saamisel eelneva aasta liikmemaksu tähtaegse tasumisega.
11. Liikmemaks kantakse selgitusega „liikmemaks“ seltsi pangakontole, mille number on
avaldatud seltsi kodulehel
12. Et saada üksikvanema soodustust, tuleb igal aastal esitada vabas vormis avaldus
info@tsoliaakia.ee
13. Uued liikmed arvatakse seltsi liikmeskonda seltsi liikmemaksu tasumisel
14. Selts kasutab liikmemaksutulu ürituste läbiviimiseks ja majanduskulude katmiseks.
15. Seltsist lahkuv liige peab tasuma enne liikmeskonnast kustutamist liikmemaksuga ja
ürituste osalustasudega seotud võlgnevused. Seltsist lahkunud ja väljaarvatud liikmele
liikmemaksu ei tagastata.
16. Põhikirja alusel on seltsi juhatusel õigus seltsi liikmeskonnast välja arvata need
liikmed, kes pole kahe aasta jooksul liikmemaksu tasunud.
II Ürituste osalustasude tasumise kord
1. Kutsed seltsi üritustele saadetakse seltsi listi ja avaldatakse kodulehel.
2. Ürituse kutsel tuuakse ära osalustasu maksmise kord (tähtaeg, tasu suurus)
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3. Kui üritusel osalemine eeldab ettemaksu, tuleb see tasuda ürituse kutsel toodud
kuupäevaks seltsi kontole. Maksmata jätmise korral ei saa üritusel osaleda.
4. Osalustasu, mis ei eelda ette maksmist, peab olema seltsi kontole kantud 10 tööpäeva
jooksul peale üritust ning info selle kohta saadetakse osalejatele kirjalikult e-mailidele
tuues ära osalustasu suuruse, maksmise tähtaja ning info liikmesoodustuse kadumise
kohta mittemaksmise korral.
5. Ürituste osalustasu tähtaegsel maksmata jätmisel ei laiene antud kalendriaastal seltsi
liikmele liikmesoodustused.
6. Kui eelmise kalendriaasta ürituse osalustasu jäi maksmata, siis ei laiene järgmisel
kalendriaastal seltsi liikmele liikme soodustused
7. Ürituste osalustasu tasumisel liikmesoodustused antud kalendriaastal ei taastu.
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