Процедура за подаване на документи и членство в Сдружение
“Клуб Форд България“
1. Заявлението (http://clubford.org/?page_id=37) се предоставя на Управителния
съвет по един от следните начини:
- попълва се и изпраща електронната форма;
- разпечатва се електронната форма, попълва на ръка, подписва и изпраща или
сканирана (снимана) на member@clubford.org или на хартия на адрес: Сдружение
“Клуб Форд България”, гр. София, 1421, ул. Димитър Хаджикоцев №1;
- разпечатаната електронна форма се попълва на ръка, подписва и предава на
член на Управителния съвет.
2. Управителният съвет се произнася по заявлението на първото заседание след
постъпването му, но не по-късно от два месеца. Решението по заявлението се
съобщава писмено на кандидата за членство в срок от седем дена от датата на
разглеждането му, чрез отговор на е-mail адреса, посочен в него (задължително този,
с който потребителя е регистриран във форума на клуба), по телефон или по друг
подходящ начин.
3. След получаване на одобрение от Управителния съвет, кандидатът за клубен
член следва да заплати в едномесечен срок дължимия годишен членски внос по банков
път.
4. Членствено правоотношение възниква в деня, в който бъде заверена сметката
на Сдружение “Клуб Форд България”. Лицето има право да предплати членски внос
за колкото желае календарни години напред.
5. След изтичането на едномесечния срок, ако не е направена имуществената
вноска – членски внос, решението за одобрение и покана за членство в сдружението
се считат автоматично за отпаднали.
6. Членска карта се получава до 2 месеца след активиране на членството по
следните начини:
- С куриер за сметка на получателя;
- На официалните сбирки на клуба след предварителна заявка;
- От офиса на Клуб Форд България след предварителна заявка;
Членски внос
1. Членският внос е в размер на 30 (тридесет) лв. за 1 (една) календарна година
и се заплаща по банков път по сметка на Сдружение “Клуб Форд България”: IBAN:
BG02 UBBS 8002 1002 9544 20, Банка: ОББ - клон Хладилника, BIC: UBBSBGSF.
2. Пълната сума за членският внос се заплаща наведнъж за календарната
година, в срок до 01 Март на същата, освен ако не е предплатен.
3. Членството се прекратява автоматично при незаплащане на членския внос за
дадена календарна година в срок до 01 Март на същата, освен ако не е предплатен. За
да бъде отново приет членът, чието членство е прекратено, той трябва да депозира
нова молба за приемане.

