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 Членство у Всеукраїнській Федерації кінного спорту України є добровільним.

 Членами Всеукраїнській Федерації кінного спорту України (надалі-ВФКСУ)
можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які
перебувають в Україні на законних підставах,
не
визнані судом
недієздатними, які досягли 14-ти років, визнають мету, завдання та
Статут Федерації, сплачують членські внески.
 Прийом членів здійснюється за рішенням відокремленого підрозділу ВФКСУ,
до якого особа подала заяву. Членами ВФКСУ автоматично стають члени
інших федерацій кінного спорту в разі наявності між ними та ВФКСУ
відповідної угоди. В цьому випадку такі члени ВФКСУ є членами
відокремленого підрозділу, за місцем реєстрації відповідної федерації кінного
спорту, а в разі його відсутності – відокремленого підрозділу, визначеного
Правлінням Федерації.
 Члени реалізують свої права та обов’язки
відокремленого підрозділу, членами якого вони є.

через

керівні

органи

 Почесними членами ВФКСУ за рішенням правління стають колишні
Президенти ВФКСУ,заслужені майстри спорту. Всі члени ВФКСУ мають
рівні права та обов’язки.


СУМИ ЩОРІЧНИХ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ

Розміри щорічних членських внесків дивитись у файлі "Фінансові умови ВФКСУ"



на сайті ВФКСУ, у розділі "Офіційні документи"- http://efu.org.ua/library/white_papers/

ЩОБ СТАТИ ЧЛЕНОМ ВФКСУ НЕОБХІДНО:
1. Заповнити та підписати заяву на членство в ВФКСУ.
2. Згідно «фінансових умов ВФКСУ» на поточний рік, здійснити оплату на
банківські «реквізити ВФКСУ». Обов’язково вказавши у призначенні
платежу «Членський внесок у ВФКСУ + прізвище та ім’я платника».
Наприклад: «Членський внесок у ВФКСУ за Іванову Анастасію».
3. Надіслати заповнену заяву та копію квитанції про оплату на електронну
адресу ВФКСУ fksuinfo@gmail.com
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВФКСУ

 Члени Федерації мають право:
- брати участь у діяльності Федерації;
- обирати і бути обраними до керівних та контролюючих органів Федерації;
- одержувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності, матеріальну,
методичну, консультативну допомогу Федерації;
- брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що
проводяться Федерацією, на засадах і в порядку, визначених регламентуючими
документами Федерації;
- вільно вийти із членства у Федерації.
 Члени ВФКСУ зобов’язані:
- активно сприяти розвитку кінного спорту в Україні;
- дотримуватись у своїй діяльності вимог цього Статуту, внутрішніх положень
та регламентуючих документів Федерації;
- виконувати рішення, прийняті керівними органами Федерації;
- співпрацювати з Федерацією з усіх питань, які стосуються організації
проведення змагань;
- брати активну участь у реалізації завдань Федерації;
- дотримуватися встановлених Федерацією дисциплінарних вимог та правил
вирішення спірних питань;
- своєчасно сплачувати членські внески у порядку, визначеному Правлінням
Федерації.

 Тимчасове припинення та виключення з членів ВФКСУ:
- Членство в Федерації тимчасово припиняється автоматично у разі несплати
членського внеску до дати, встановленої згідно п.4.7.7 цього Статуту, або на
основі заяви, поданої до відокремленого підрозділу, який в термін до 5 днів має
сповістити про це Федерацію. Кожна особа має право добровільно у будь-який
час припинити членство (участь) у Федерації шляхом подання заяви до
відповідних статутних органів. Членство в Федерації припиняється з дня
подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня
припиняється перебування члена Федерації на будь-яких виборних посадах у
Федерації. Це положення не поширюється на членів Федерації, обраних на
посади Генерального секретаря та Президента Федерації. Членство в Федерації
зазначених осіб припиняється з дня, наступного за днем обрання відповідно
нового Генерального секретаря та Президента.
- За рішенням дисциплінарного комітету або Правління Федерації, до члена
Федерації за порушення Статуту, Регламентів або правил змагань, які
проводяться під егідою Федерації, можуть бути застосовані наступні санкції:
- зауваження;
- попередження;
- тимчасове відсторонення від участі у засіданнях (змаганнях);
- тимчасове припинення членства в Федерації;
- виключення з Федерації.
- Протягом періоду тимчасового припинення членства в Федерації член не
може брати участь у будь-яких засіданнях будь-якого органу Федерації, брати
участь у будь-яких змаганнях, що проводяться під егідою Федерації.
- Якщо членство в Федерації було тимчасово припинено за невиконання
членом Федерації фінансових зобов’язань з будь-якої причини, та не виконано
такі зобов’язання протягом тимчасового припинення членства в Федерації,
членство у Федерації припиняється.
- По закінченню строку тимчасового припинення членства у Федерації член
Федерації, в разі усунення порушень, які зумовили тимчасове припинення,
автоматично поновлюється як повноправний член Федерації.
- За постійні порушення принципів та зобов’язань, встановлених у Статуті
Федерації, невиконання рішень керівних органів Федерації, чи її відокремленого
підрозділу , неетичні дії членів Федерації в органах виконавчої влади,
громадських та міжнародних організаціях, невиконання своїх обов’язків,
пов’язаних з участю в діяльності Федерації, завдання шкоди майну Федерації чи
її відокремленого підрозділу – члена може виключити Правління відповідного
відокремленого підрозділу . Виключення члена в такому разі має бути
ратифіковано Правлінням Федерації.

- протягом періоду тимчасового припинення членства у Федерації член не може
брати участь у будь-яких засіданнях будь-якого органу Федерації, брати участь
у будь-яких змаганнях, які проводяться під егідою Федерації;
- якщо членство у Федерації було тимчасово припинене за невиконання членом
Федерації фінансових зобов’язань з будь-якої причини, та не виконано такі
зобов’язання протягом тимчасового припинення членства у Федерації, членство
у Федерації припиняється;
- по закінченню терміну тимчасового припинення членства у Федерації член
Федерації, у разі усунення порушень, які зумовили тимчасове припинення,
автоматично поновлюється як повноправний член Федерації;
- за постійні порушення принципів та зобов’язань, встановлених у Статуті
Федерації, невиконання рішень керівних органів Федерації чи її відокремленого
підрозділу, неетичні дії членів Федерації в органах виконавчої влади,
громадських та міжнародних організаціях, невиконання своїх обов’язків,
пов’язаних з участю у діяльності Федерації, завдання шкоди майну Федерації чи
її відокремленого підрозділу – члена може виключити правління відповідного
відокремленого підрозділу. Виключення члена у такому разі має бути
ратифіковано Правлінням Федерації.




