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REGULAMIN CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PSYCHOTERAPII GESTALT
Ilekrod w poniższym Regulaminie mowa jest o:
1. Towarzystwie – to rozumie się przez to stowarzyszenie Polskie Towarzystwo
Psychoterapii Gestalt, w skrócie PTPG.
2. Członkach – to rozumie się przez to członków pełnych, zwyczajnych, nadzwyczajnych
oraz innych określonych w statucie PTPG.
3. Kandydacie na członka – to rozumie się przez to osobę fizyczną wyrażającą wolę
wstąpienia lub wspierania PTPG.
4. Stronie internetowej - to rozumie się przez to stronę PTPG dostępną pod adresem
www.gestaltpolska.org.pl.
Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest statut Towarzystwa. Statut jest dostępny na
stronie internetowej.
1. Aby zostad członkiem Towarzystwa należy:

a. zapoznad się ze statutem Towarzystwa,
b. zapoznad się z Kodeksem Etyki PTPG,
c. wypełnid i przesład na wskazany na stronie internetowej adres pocztowy
kompletną deklarację członkowską wg wzoru dostępnego na stronie
internetowej.
2. Wyrażenie chęci przystąpienia do Towarzystwa nie jest jednoznaczne z uzyskaniem

zgody i otrzymaniem członkostwa.
3. Decyzję o zaakceptowaniu lub odrzuceniu kandydatury na członka podejmuje Zarząd

zwykłą większością głosów. Decyzja ta nie wymaga uzasadnienia.
4. O decyzji Zarządu kandydat zostanie powiadomiony przez Sekretarza drogą

elektroniczną w ciągu 10 dni od podjęcia decyzji przez Zarząd.
5.

Zaakceptowany przez Zarząd kandydat zobowiązany jest do wpłacenia na rachunek
bankowy Towarzystwa składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy w terminie
30 dni od otrzymania informacji o akceptacji kandydatury.

6. Od decyzji Zarządu o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury przysługuje prawo

odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków.
7. Adres e-mail podany w deklaracji jest obowiązującym kanałem komunikacji

z członkami Towarzystwa. Informacje dotyczące członków i działao Towarzystwa będą
podawane przez w/w adres e-mail wskazany przez członka.

Strona 1 z 3

REGULAMIN CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII GESTALT

2017

8. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, będą podawane przez adres e-mail

wskazany przez członka, a także będą publikowane z co najmniej trzytygodniowym
wyprzedzeniem na stronie internetowej.
9. Członek zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Towarzystwa o zmianie

adresu e-mailowego oraz adresu do korespondencji oraz innych danych podanych
w deklaracji członkowskiej. W celu aktualizacji danych członek przesyła Sekretarzowi
informację drogą mailową korzystając ze specjalnego formularza dostępnego na
stronie internetowej Towarzystwa.
10. W każdym przypadku korespondencję wysłaną na ostatni adres e-mailowy podany

przez członka uważa się za odebraną w dacie wysłania.
11. W każdym przypadku korespondencję wysłaną listem poleconym na ostatni adres

podany przez członka uważa się za odebraną w dacie odebrania, lub w dacie wysłania
w przypadku braku odbioru.
12. Ustala się datę opłacenia składek członkowskich PTPG za dany rok kalendarzowy

do dnia 31 marca tego samego roku.
13. Składki należy wpłacad na nr rachunku bankowego wskazany na stronie internetowej.
14. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek.
15. Członkowie, którzy ukooczyli 60 rok życia mają prawo zwrócid się do Zarządu

o obniżenie wysokości składki do 50%. Od 70 roku życia przysługuje prawo do złożenia
wniosku o całkowite zwolnienie z opłat członkowskich.
16. W szczególnych przypadkach Zarząd może zwolnid członka z opłacania składek.
17. W przypadku wystąpienia zaległości Skarbnik informuje członka nie później

niż do kooca czerwca każdego roku kalendarzowego, drogą mailową, o wysokości
zaległych składek i okresie za jaki nie zostały one opłacone, wzywając jednocześnie
do uregulowania zaległości.
18. Wobec członka, który zalega ze składkami za dwa lata Zarząd podejmuje procedurę

wykreślenia z listy członków:
a. Skarbnik informuje członka drogą mailową o wszczęciu procedury wykreślenia
z listy członków Towarzystwa; wzywa do uregulowaniu zaległych składek
nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania informacji; Skarbnik wysyła
również wezwanie do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
b. W przypadku braku uregulowaniu zaległości Zarząd może podjąd uchwałę
o wykreśleniu z listy członków po upływie nie mniej niż 30 dni od dnia
nadania korespondencji wysłanej zgodnie z ppkt a.
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19. Wraz z dniem ustania członkostwa wygasają wszelkie uprawnienia z tytułu

członkostwa, w tym traci ważnośd Certyfikat Psychoterapeuty oraz
Superwizora wydawany przez Towarzystwo.

Certyfikat

20. Reaktywacja członkostwa.

a. Członek usunięty z listy członków Towarzystwa z powodu nie opłacania
składek, może starad się o ponowne o przyjęcie do Towarzystwa, po uiszczeniu
zaległych opłat powstałych do daty jego wykluczenia.
b. Ponowne przyjęcie członka następuje na wniosek osoby zainteresowanej
po przesłaniu pocztą tradycyjną wniosku o przywrócenie członkostwa
oraz formularza aktualizacji danych.
21. Każdy członek Towarzystwa mający uregulowane składki (w tym za rok w którym

odbywa się wydarzenie organizowane przez PTPG), ma prawo do zniżek np. na udział
w konferencjach, szkoleniach, seminariach lub innych wydarzeniach.
22. Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem i nie ujęte w statucie rozstrzyga Zarząd.
23. Przyjęcie zmiany postanowieo Regulaminu następuje w formie uchwały Zarządu.
24. W roku wprowadzenia regulaminu (2017 r.) obowiązuje termin opłacenia składek

do 15 listopada 2017 r.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
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