
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ PRZEZ CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA 

W ZIELONEJ GÓRZE 

 

§ 1 

Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Osób z Zespołem Downa może skorzystać z wszelkich 

świadczeń finansowych w całości lub części z funduszy Stowarzyszenia. po bezwzględnym 

spełnieniu wszystkich poniższych warunków: 

1. Brak zaległości w składkach członkowskich - obecna składka ustalona na poziomie 10zł 

miesięcznie. 

2. Aktywne uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach organizowanych dla wszystkich 

członków Stowarzyszenia. 

3. Odbycie "Okresu karencji" na dofinansowanie świadczeń (zasady określone w §2). 

§ 2 

Okres karencji określają terminy, po odbyciu których nowy członek Stowarzyszenia nabiera 

uprawnień do skorzystania z dofinansowania świadczeń, pokrywanych w całości lub w części 

z funduszy Stowarzyszenia. Do tego czasu członek nie może korzystać z świadczeń 

członkowskich. 

1. wizyta u lekarza specjalisty (np. endokrynolog, stomatolog, itp.) - karencja 3 miesiące 

2. wizyty rehabilitacyjne specjalistyczne (np. zajęcia logopedyczne) - karencja 3 miesiące 

3. inne zajęcia rehabilitacyjne - karencja 3 miesiące 

4. zajęcia usprawniające, ruchowe (np. basen, Aquapark, nauka pływania, itp.) - karencja 3 

miesiące 

5. warsztaty zajęciowe (np. warsztaty taneczne, teatralne, muzykoterapia, itp.) - karencja 1 

miesiąc 

6. wyjazdy wspólne organizowane przez Stowarzyszenie (np. obóz letni, zimowisko, 

majówka, wyjazdy rehabilitacyjne, itp.) - karencja 6 miesięcy 

7. inne imprezy organizowane i współfinansowane przez Stowarzyszenie (np. wspólne 

wyjścia do kina, teatru, ogniska, pikniki, mikołajki, itp.) - karencja 1 miesiąc 

 

 



§ 3 

Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń w przypadku ograniczonej liczby miejsc mają 

niepełnosprawni członkowie Stowarzyszenia, następnie członkowie w kolejności wg stażu 

członkowskiego lub kolejności zgłoszeń (po odbyciu okresu karencji określonego w §2). 

§ 4 

Utrata dofinansowania może nastąpić w przypadku stwierdzenia zaległości w opłacaniu 

składek członkowskich lub niskiej obecności i aktywności na zebraniach członkowskich. 

Decyzję taką podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w trybie uchwały. W przypadku utraty prawa 

do korzystania ze świadczeń członek Stowarzyszenia obowiązany jest na nowo odbyć okres 

karencji. 

§ 5 

W wyjątkowych, indywidualnych i uzasadnionych przypadkach zasady i okres karencji mogą 

zostać zmienione na podstawie pisemnej prośby zainteresowanego skierowanej do Zarządu. 

Decyzję podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w trybie uchwały.  


