
Wykaz rodzaju członków Stowarzyszenia IFSA Polska: 

Członkostwo w stowarzyszeniu dzieli się na: 

1   „Członkostwo pełne” (Full Member)  

2   „Członkostwo stowarzyszone” (Associate Member)  

3  „Członkostwo aspirujące” (Aspire Member) 

 

Obowiązki i przywileje poszczególnych rodzajów członkostwa: 

  1„Członek pełen” zobowiązany jest do:  

a) godnego reprezentowania Stowarzyszenia,  

b) uiszczenia składki rocznej w wysokości  488 zł, 

c) aktywnego wkładu w funkcjonowanie i rozwój Stowarzyszenia 

  

2 „Członek pełen”  ma prawo do: 

a) Kandydowania do zarządu Stowarzyszenia, 

b) Organizacji własnych wydarzeń, kursów, konkursów itd. pod egidą 

Stowarzyszenia (każde z takich wydarzeń musi zostać zgłoszone zarządowi i 

uzyskać pozytywną opinię zarządu) 

c) Korzystania z ulg i bonusów oferowanych przez zaprzyjaźnione stowarzyszenia o 

tematyce Feng Shui , skoncentrowanych i/lub podległych INTERNATIONAL FENG 

SHUI ASSOCIATION (IFSA), 

d) Używania loga i nazwy Stowarzyszenia w swojej pracy dydaktycznej, 

e) Zgłaszanie Wniosków formalnych zarządowi, 

f) Zapoznania się z corocznym sprawozdaniem działalności Stowarzyszenia 

g) Przedstawianie Zarządowi wizji rozwoju Stowarzyszenia, a także celów 

strategicznych Stowarzyszenia w corocznym zebraniu walnym   

h) uczestnictwu w głosowaniu o przyjęciu nowych „Członków stowarzyszonych”, 

oraz   „Członków aspirujących” 

 

3  „Członek stowarzyszony” zobowiązany jest do:  

a) godnego reprezentowania Stowarzyszenia,  

b) uiszczenia składki rocznej w wysokości 188 zł, 

c) aktywnego wkładu w funkcjonowanie i rozwój Stowarzyszenia 

  



4 „Członek stowarzyszony” ma prawo do: 

a) Korzystania z ulg i bonusów oferowanych przez zaprzyjaźnione stowarzyszenia o 

tematyce Feng Shui , skoncentrowanych i/lub podległych INTERNATIONAL FENG 

SHUI ASSOCIATION (IFSA), 

b) Używania loga i nazwy Stowarzyszenia w swojej pracy dydaktycznej, 

c) Zgłaszanie Wniosków formalnych zarządowi, 

d) Przedstawianie Zarządowi wizji rozwoju Stowarzyszenia, a także celów 

strategicznych Stowarzyszenia w corocznym zebraniu walnym   

5 „Członek aspirujący” zobowiązany jest do:  

a) godnego reprezentowania Stowarzyszenia,  

b) uiszczenia składki rocznej w wysokości 98 zł, 

  

6 „Członek aspirujący”  ma prawo do: 

a) Korzystania z ulg i bonusów oferowanych przez zaprzyjaźnione stowarzyszenia o 

tematyce Feng Shui , skoncentrowanych i/lub podległych INTERNATIONAL FENG 

SHUI ASSOCIATION (IFSA), 

 

Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. 

Nabycie członkostwa stowarzyszenia możliwe jest po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji 

członkowskiej osoby ubiegającej się o członkostwo, oraz po uiszczeniu opłaty (składki członkowskiej). 

Karty aplikacyjne, poszczególnych rodzajów przynależności do stowarzyszenia wysyłane są drogą 

mailową po uprzedniej prośbie aplikującego.   


