
Regulamentul privind calitatea de membru și contribuție a Asociației Germano-Română Gießen e.V.

Acest regulament privind calitatea de membru și contribuție, în plus de secțiunea 8 din statutul constitutiv ai Asociației
Germano-Română  din Gießen e.V. (începând cu iunie 2021), a fost adoptat și pus în aplicare de către adunarea generală
din 11 octombrie 2021.

1. Calitatea de membru / Suma contribuțiilor
1.1 Asociația Germano-Română Gießen acceptă persoane fizice și juridice. Înregistrarea are loc 

în scris prin  intermediul  unei  cereri  de membru.  Consiliul  consultativ decide  cu  privire  la  
acceptarea cererii de membru.

1.2 Odată  cu  cererea  de  membru,  toți  membrii  noi  se  angajează  să  recunoască  statutul  
asociației,  precum și  reglementărul  privind taxă de membru  în  versiunile  lor  valabile  în  
prezent.

1.3 Toți membrii se angajează să furnizeze următoarele informații despre ei înșiși și, dacă este 
cazul, membrii familiei în cadrul unui membru al familiei în scopul prelucrării interne a datelor
la înregistrarea calității de membru: prenume, nume de familie, adresă, data nașterii, sex,  
ocupație, număr(-uri) de telefon și adresă de e-mail. Toți membrii garantează corectitudinea 
informațiilor. Calitatea de membru poate fi refuzată sau retrasă de consiliu dacă se poate  
dovedi că informațiile sunt incoerente sau incorecte. Modificările aduse informațiilor vor fi  
comunicate consiliului de administrație în timp util.

1.4 Toți membrii se angajează să transfere integral tariful actual al taxei de membru în contul  
asociației sau să autorizeze asociația să colecteze plăți din contul lor prin debit direct SEPA. 
În același timp, membrii instruiesc instituțiile lor de credit să răscumpere debitele directe  
extrase în cont de către asociație.

1.5 Calitate de membru începe cu plata taxei de membru pe contul asociației.
1.6 Taxă anuală de membru se bazează pe tariful anului precedent. Taxă anuală este pentru:

Adulți: 60,00€
Familie: 60,00€ + 10,00€ fiecare membru suplimentar al familiei

Elevi/ Studenți/ Ucenici: 20,00€
Copii/ Tinerii sub 18 ani:      0,00€

2. Data scadenței / Metoda de plată
2.1 Taxele de membru sunt calculate la 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic. Calitate de membru

care începe înainte de 30 iunie plătesc întreaga taxă anuală, după 1 iulie fiind percepută doar 
jumătate din taxă anuală. Rambursările nu vor fi acordate.

2.2 Membrii  notifică  cu  promptitudine  consiliului orice  modificare  în  conformitate  cu  tariful  
raportat în conformitate cu 1.6 în scris, prin scrisoare sau e-mail și furnizează dovezi în acest 
sens  prin  intermediul  documentelor  corespunzătoare  (de  exemplu  carte  de  identitate,  
certificat de studiu, dovadă a instruirii).

2.3 Taxa de membru se plătește prin debit  direct  SEPA. Referința mandatului  a constat  din  
numărul de membru și numele de familie.

2.4 La cererea membrului, consiliul consulatativ poate decide în cazuri individuale să plătească 
taxă anuală de membru în rate.


