
PATVIRTINTA
Vilniaus bokso federacijos

  2020 m. liepos 9d. Konferencijoje. Protokolo Nr. _______ 

VILNIAUS BOKSO FEDERACIJOS
STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS

APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1 . Vilniaus bokso federacijos (toliau – Federacija) stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžio nustatymo ir
mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Federacijos narių stojamojo įnašo ir kasmetinio nario
mokesčio dydžius, mokėjimo tvarką ir terminus.

II. STOJAMOJO ĮNAŠO DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA
2. Federacijos nario stojamojo įnašo dydis yra 100 EUR (vienas šimtas eurų).
3. Federacijos steigėjai stojamuosius įnašus į Federacijos atsiskaitomąją banko sąskaitą sumoka per 3 (tris)
mėnesius nuo Federacijos įregistravimo dienos.
4. Juridinis asmuo, norintis tapti Federacijos nariu, Federacijos direktoriui pateikia rašytinį prašymą (Aprašo 1
Priedas). 
5. Apie stojamojo įnašo sumokėjimą Federacijos direktorius pažymi prašyme, o naują Federacijos narį
Federacijos įstatų 5.4. papunktyje nustatyta tvarka įrašo į Federacijos narių sąrašą.
6. Federacijos nario teises ir pareigas juridinis asmuo įgauna nuo to momento, kai Vykdomasis komitetas priima
sprendimą dėl naujo nario priėmimo, naujasis narys sumoka nustatyto dydžio stojamąjį įnašą ir jis yra įrašomas į
Federacijos narių sąrašą.

III. NARIO MOKESČIO DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA
7. Federacijos nario kasmetinio mokesčio dydis yra 20 EUR (dvidešimt eurų).
8. Federacijos nario mokestis mokamas kasmet iki kovo 1 dienos į Federacijos atsiskaitomąją banko sąskaitą.
9. Federacijos narys, einamaisiais kalendoriniais metais sumokėjęs Federacijos nario stojamąjį įnašą, nuo nario
mokesčio mokėjimo tais metais yra atleidžiamas.
10. Laiku nesumokėjusius kasmetinio nario mokesčio narius Federacijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo per 14
(keturiolika) kalendorinių dienų informuoja pasirinktomis ryšio priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu) ir
primena apie pareigą šį mokestį sumokėti bei nurodo 14  (keturiolikos) kalendorinių dienų sumokėjimo terminą. 
11. Nesumokėjusių nario mokesčio narių sąrašą iki einamųjų kalendorinių metų balandžio 30 dienos Federacijos
direktorius pateikia Vykdomajam komitetui.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Federacijos rekvizitai stojamajam įnašui ir nario mokesčiui sumokėti:

Vilniaus bokso federacija
Juridinio asmens kodas: 305586082
Buveinės adresas: V. Nagevičius g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika
Bankas: AB, Swedbank
A/S Nr. LT817300010163278213

13. Renkant narių stojamuosius įnašus ar narių mokesčius sąskaitos-faktūros neišrašomos.



14. Federacijos narys, nemokantis nustatyto dydžio mokesčio ar kitaip pažeidžiantis šį Aprašą, Vykdomojo
komiteto sprendimu gali būti išbrauktas iš narių sąrašo ir pašalintas iš Federacijos.
15. Išstoję ar pašalinti nariai neturi teisės į Federacijos turto dalį. Jų sumokėti stojamieji įnašai ir nario mokesčiai
negrąžinami.
16. Šis Aprašas gali būti pakeistas ar panaikintas tik Konferencijoje.
17. Šis Aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos Konferencijoje ir galioja visą Federacijos veiklos laikotarpį.

___________________________



Stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas. Priedas Nr. 1

______________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas)

______________________________________________
 (vadovo vardas, pavardė)

_____________________________________________
(Tel. Nr.)

_____________________________________________
(elektroninio pašto adresas)

Vilniaus bokso federacijos direktoriui

PRAŠYMAS TAPTI  VILNIAUS BOKSO FEDERACIJOS NARIU

____-____-____
(data)

________________
(vieta)

Prašau leisti įstoti į Vilniaus bokso federaciją ir tapti jos nariu sumokant 10 0 EUR (vieną šimtą eurų)

dydžio stojamąjį įnašą. Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Vilniaus bokso federacijos veiklos tikslais ir jiems

pritariu. 

Juridinį asmenį įgalioto atstovauti asmens duomenys:

Pareigos  _____________________________________________________________________

Vardas, pavardė    ______________________________________________________________

Įgalioto asmens tel. Nr.       _____________________________________________________

Įgalioto asmens elektroninis paštas       _____________________________________________

PRIDEDAMA:

1. Juridinio asmens išrašo iš Juridinių asmenų registro kopija;

2. Įgaliojimas atstovauti organizaciją (jeigu prašymą teikia ne juridinio asmens vadovas)

Juridinio asmens atstovo parašas _______________________________________________

TVIRTINU, stojamasis įnašas sumokėtas:

Vilniaus bokso federacijos direktorius

___________________________________
                     (vardas, pavardė)

___________________________________
                           (parašas)

___________________________________
                               (data)
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