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AEROKLUBO RĖMĖJŲ KLUBO 

NUOSTATAI 

 

1. Rėmėjų klubo nuostatai, patvirtinti Marijampolės Aeroklubo valdyboje, yra vidaus 

dokumentas, kuris apibrėžia Rėmėjų klubo statusą, veiklą ir narystę.  

2. Rėmėjų klubas – tai visuomeninis aeroklubo padalinys. 

3. Rėmėjų klubo nariu tampama, kai asmuo ar įmonė Aeroklubą paremia 500 Lt. ir didesne 

suma ar materialiniu turtu. 

4. Aeroklubo narys / Aeroklubo rėmėjas savo veiklą grindžia Aeroklubo įstatais ir Rėmėjų 

klubo nuostatais.. 
 

5. Rėmėjo nario statusas 

5.1 Paramos suma 500 Lt. – išduodamas bronzinis sertifikatas, rėmėjas įrašomas į Aeroklubo 

internetinę svetainę. Rėmėjo klubo nario statusas vieneri metai. 

5.2 paramos suma 1000 Lt. – išduodamas sidabrinis sertifikatas, įrašomas rėmėjas Į Aeroklubo 

internetinę svetainę, publikuojamas leidžiamuose lankstinukuose bei kituose reklaminiuose 

leidiniuose, kviečiamas dalyvauti Aeroklubo renginiuose. Rėmėjo klubo nario laikotarpis 

vieneri metai.. 

5.3 paramos suma 3000 Lt. – išduodamas auksinis sertifikatas, įrašomas rėmėjas į Aeroklubo 

svetainę, publikuojamas leidžiamuose lankstinukuose bei kituose reklaminiuose 

leidiniuose, kviečiamas dalyvauti aeroklubo renginiuose. Rėmėjo klubo nario laikotarpis 3 

metai. 

5.4 Paramos suma 5000 Lt ir daugiau – išduodamas platininis sertifikatas, įrašomas rėmėjas į 

Aeroklubo svetainę, publikuojamas leidžiamuose lankstinukuose bei kituose reklaminiuose 

leidiniuose, kviečiamas dalyvauti renginiuose, stebėtoju aeroklubo narių susirinkimuose. 

Rėmėjo klubo nario laikotarpis 4 metai..  

6. Įmonę rėmėją Rėmėjų klube atstovauja įmonės vadovas ar įgaliotas asmuo. 
 

7. Rėmėjo klubo veiklos tikslai 

7.1 vienyti aviacija besidominančius asmenis; 

7.2 propaguoti aeroklubo veiklą visuomenėje; 

7.3 prisidėti prie aeroklubo veiklos teikiant bet kokią paramą; 

7.4 keistis informacija, skatinti iniciatyvumą ir bendrą Rėmėjų klubo narių veiklą. 

7.5 teikti naudingus pasiūlymus aeroklubo veiklai plėtoti. 
 

8. Rėmėjų klubo nario teisės; 

8.1  gauti informaciją apie remiamų lėšų ar turto panaudojimą; 

8.2 skatinti bendravimą tarp Rėmėjų klubo narių; 

8.3  būti kviečiamam į Aeroklubo organizuojamus renginius; 

8.4. nustatyta tvarka naudotis aeroklubo inventoriumi; 

8.5. būti paskatintam Aeroklubo teikiamų paslaugų pagrindu; 

8.6. įvairiais būdais reklamuoti Aeroklubą. 
 

9. Rėmėjų klubo nario pareigos: 

9.1. laikytis aeroklubo veiklą reglamentuojančių dokumentų. 

9.2  tausoti Aeroklubo turtą. 
 

10. Narystė Rėmėjų klube pasibaigia šiais atvejais: 

10.1. pasibaigus Rėmėjo nario statuso laikotarpiui. 

10.2  nariui nesilaikius šių nuostatų ar Aeroklubo veiklą reglamentuojančių įstatų. 

 

11. Perduotos Aeroklubui  paramos lėšos ar turtas negražinami. 

12. Šie nuostatai gali būti taisyti ar papildyti Aeroklubo valdybos. 

                                   

                               _________________________________ 


