Klub Żeglarski „Odlewnik” Śrem

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 4/06 z dnia 26.02.2006
Walnego Zebrania Członków
Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem

Regulamin Członkowski
Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem

§1
Członkiem Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” w Śremie może zostać każdy, kto
złoży pisemną deklarację członkowską, opłaci wpisowe i zostanie zatwierdzony
przez Zarząd Klubu.
§2
Członkowie Klubu dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków juniorów,
c. członków wspierających,
d. członków honorowych.
§3
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy obywatel polski albo
cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania w Polsce oraz cudzoziemiec nie
mający miejsca zamieszkania w Polsce, który:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b. korzysta w pełni z praw obywatelskich,
c. utożsamia się z celami statutowymi Klubu i deklaruje chęć ich realizacji,
d. złożył deklarację członkowską,
e. wpłacił opłatę wpisową i składkę członkowską zgodnie z § 14.
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Klubu chwałą na
podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej - kierując się dobrem Klubu.
§4
1. Członkiem juniorem może być każdy obywatel polski lub cudzoziemiec
mający miejsce zamieszkania w Polsce oraz cudzoziemiec nie mający miejsca
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zamieszkania w Polsce, który ukończył 12 lat , a nie przekroczył 18 roku życia
oraz :
a. utożsamia się z celami statutowymi Klubu,
b. deklaruje chęć ich realizacji,
c. złożył deklarację członkowską oraz zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych,
d. wpłacił opłatę wpisową i składkę członkowską zgodnie z § 14.
2. Przyjęcie na członka juniora dokonuje Zarząd Klubu uchwałą na podstawie
pisemnej deklaracji członkowskiej oraz pisemnej zgody rodziców lub
opiekunów prawnych - kierując się dobrem Klubu.

§5
1. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna , osoba prawna ,
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą , zainteresowana działalnością Klubu,
która zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub doradczą na rzecz Klubu.
2. Przyjęcie na członka wspierającego , na podstawie pisemnego zgłoszenia
zawierającego deklarację rodzaju i zakresu wsparcia udzielanego Klubowi ,
dokonuje Zarząd - kierując się dobrem Klubu.
§6
1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona
dla Klubu lub rozwoju żeglarstwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na
wniosek Zarządu Klubu.
§7

1. Członkowie zwyczajni Klubu są uprawnieni do:
a. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem
stanowiącym,
b. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Klubu oraz oceny ich
działalności,
c. wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu,
d. reprezentowania Klubu na zewnątrz po uprzednim wyborze przez Walne
Zebranie Członków lub upoważnieniu przez Zarząd Klubu,
e. korzystania ze sprzętu pływającego, urządzeń klubowych, przystani i
obiektów klubowych stosownie do regulaminów
2/6

Klub Żeglarski „Odlewnik” Śrem

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 4/06 z dnia 26.02.2006
Walnego Zebrania Członków
Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem

f. korzystania z innych uprawnień wynikających z działalności Klubu,
g. używania odznak , emblematów i proporca klubowego.
2. Członkowie zwyczajni Klubu obowiązani są do:
a. aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Klubu ,
b. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów , uchwał i zarządzeń
władz Klubu ,
c. regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich na
zasadach określonych w § 14,
d. przestrzegania dobrych zwyczajów żeglarskich, zasad etyki i etykiety
żeglarskiej,
e. należytego dbania o sprzęt pływający, urządzenia i obiekty klubowe oraz
ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody na zasadach
określonych regulaminami ,
f. dbania o dobre imię Klubu i żeglarstwa polskiego.

§8
1. Członkowie juniorzy mają prawo do :
a. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Klubu, przy zastrzeżeniu:
i. w wieku od 16 do 18 lat - posiadają czynne i bierne prawo
wyborcze
ii. w wieku poniżej 16 lat - nie posiadają prawa udziału w
głosowaniach oraz nie korzystają z czynnego i biernego prawa
wyborczego ,
b. korzystania z innych uprawnień określonych przez regulaminy lub
Zarząd Klubu,
c. reprezentowania Klubu w imprezach sportowych i turystycznych po
upoważnieniu przez Zarząd Klubu,
d. używania odznak , emblematów i proporca klubowego.
2. Członkowie juniorzy są obowiązani do:
a. aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Klubu,
b. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów , uchwał i zarządzeń
władz Klubu,
c. regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich na
zasadach określonych w § 14,
d. podnoszenia umiejętności żeglarskich,
e. przestrzegania dobrych zwyczajów żeglarskich, zasad etyki i etykiety
żeglarskiej,
f. należytego dbania o sprzęt pływający, urządzenia i obiekty klubowe,
g. dbania o dobre imię Klubu i żeglarstwa polskiego.
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§9

1. Członkowi wspierającemu przysługuje prawo do:
a. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem
doradczym,
b. uzyskania informacji o wydatkowaniu środków finansowych lub
świadczeń rzeczowych przekazanych przez siebie na rzecz Klubu,
c. korzystania z innych uprawnień określonych przez regulaminy lub
Zarząd Klubu.
2. Członek wspierający jest obowiązany do:
a. wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń
zawartych w podpisanej deklaracji,
b. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów , uchwał i zarządzeń
władz Klubu.
§ 10

1. Członek honorowy ma prawo do:
a. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem
doradczym,
b. korzystania z innych uprawnień określonych przez regulaminy lub
Zarząd Klubu.
2. Członek honorowy jest zwolniony z podstawowych obowiązków członka
Klubu.
§ 11
1. Członkostwo w Klubie ustaje uchwałą Zarządu poprzez :
a. wystąpienie - zgłoszone Zarządowi Klubu na piśmie i po uregulowaniu
wszystkich zobowiązań wobec Klubu ,
b. wykreślenie - w związku z nie opłacaniem składek członkowskich lub
innych należności na rzecz Klubu przez okres jednego roku ; w
przypadku członka wspierającego – w związku z zaprzestaniem
aktywności na rzecz klubu , nie wywiązywaniem się z deklarowanych
świadczeń lub nie przestrzeganiem ustaleń zawartych w podpisanej
deklaracji lub zawartej umowie ,
c. wykluczenie - w przypadku popełnienia czynów niegodnych członka
Klubu, nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów , uchwał i
zarządzeń władz Klubu , lub za działanie na szkodę Klubu.
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2. Członkostwo w Klubie ustaje także w przypadku :
a. śmierci członka,
b. rozwiązania Klubu.
3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub wykreśleniu członkowi służy
odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu , w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty poinformowania członka - poprzez złożenie
pisemnego wniosku do Zarządu . Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu
jest ostateczna.
§ 12
1. Za szczególne zasługi dla Klubu członek może być wyróżniony:
a. pisemnym podziękowaniem,
b. pochwałą,
c. dyplomem uznania,
d. nagrodą rzeczową.
2. W stosunku do członków nie przestrzegających Statutu , regulaminów , uchwał
i zarządzeń władz Klubu Zarząd może zastosować następujące kary:
a. ustne upomnienie,
b. pisemna nagana,
c. pozbawienie członkostwa.
3. Decyzję o zastosowaniu kary Zarząd podejmuje po wcześniejszym wezwaniu
zainteresowanego do złożenia wyjaśnień. O zastosowanej karze Zarząd
powiadamia członka pisemnie.
4. Od nałożonej kary przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego
Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
poinformowania członka - poprzez złożenie pisemnego wniosku do Zarządu.
Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.
§ 13
1. Członkowie Klubu są zobowiązani do przepracowania na rzecz Klubu
następującego limitu godzin :
a. członkowie zwyczajni - 25 godzin w roku,
b. członkowie zwyczajni powyżej 65 roku życia - 12 godzin w roku,
c. członkowie juniorzy - 12 godzin w roku.
2. Zarząd Klubu prowadzi nadzór nad wypracowaniem godzin na rzecz Klubu
przez członków, proponuje formy wypracowania godzin, wyznacza i akceptuje
rodzaj pracy do wykonania.
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§ 14
Zasady opłacania opłaty wpisowej i składek członkowskich :
1. Opłata wpisowa dokonywana jest równocześnie z decyzją Zarządu o
przyjęciu na członka Klubu .
2. Wysokość opłaty wpisowej wynosi trzykrotność składki miesięcznej.
3. Miesięczną składkę członkowską dla członków zwyczajnych uchwala
corocznie Walne Zebranie Członków.
4. Składka członkowska opłacana jest z góry - za dany miesiąc do końca
miesiąca.
5. Składka członkowska dla juniorów wynosi 50% składki członków
zwyczajnych.
6. Opłatę wpisową i składki członkowskie wpłacać należy u Skarbnika
Klubu za potwierdzeniem wpłaty lub na konto Klubu
7. Junior, który osiągnął pełnoletność i staje się członkiem zwyczajnym – nie
wnosi opłaty wpisowej.
8. Zarząd może pozostawić wysokość składki dla juniora, który osiągnął
pełnoletniość i stał się członkiem zwyczajnym , a nadal się uczy - na
podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej, ale nie dłużej niż do 24
roku życia - włącznie.

§ 15
1. Zarząd Klubu jest odpowiedzialny za wdrożenie i nadzorowanie
stosowania zapisów tego Regulaminu przez wszystkich członków Klubu.
2. W razie potrzeby Zarząd dokonuje interpretacji zapisów.
3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może odstąpić od postanowień
niniejszego regulaminu.
§ 16
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie
Członków Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” w Śremie , z mocą od dnia .....
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