KLUB BIEGACZA
SZERSZEŃ OLEŚNICA

REGULAMIN
Stowarzyszenia
Klub Biegacza Szerszeń Oleśnica

§ 1.
Klub Biegacza Szerszeń Oleśnica działa jako Stowarzyszenie w oparciu o statut i ustawę o
Stowarzyszeniach oraz ustawę o Kulturze Fizycznej
§ 2.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, którego przedstawicielem
jest Prezes. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd Stowarzyszenia, który
zobowiązany jest do bieżącej realizacji programu działania ustalonego przez Walne Zebranie
Członków.
Sporne kwestie rozstrzyga Prezes Stowarzyszenia, którego głos jest decydujący.
Na zawodach, podczas startów drużynowych Stowarzyszenie reprezentuje Kapitan, który jest
przedstawicielem drużyny.
§ 3.
Celem działalności Stowarzyszenia jest szkolenie zawodników w sekcji lekkoatletycznej
(głównie biegi długodystansowe).
§ 4.
Warunki przynależności do Stowarzyszenia:
- złożenie deklaracji o chęci rozwijania swych umiejętności i jej praktyczna realizacja poprzez
aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych, aktywnej pomocy w pracach Stowarzyszenia,
- badania lekarskie zezwalające na uprawianie sportu (biegi długodystansowe), lub podpisanie
oświadczenia o uprawianiu sportu na własną odpowiedzialność,
- bieżące opłacanie składek członkowskich oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia,
- posłuszeństwo instruktorom i opiekunom,
- kultura osobista i zdyscyplinowanie,
- przestrzeganie niniejszego regulaminu
§ 5.
Członkowie Kandydaci powinni udowodnić pozostałym członkom Stowarzyszenia o swoich
chęciach do uprawiania biegów poprzez aktywny udział w imprezach biegowych. Natomiast
członkowie zwyczajni zobowiązani są do wzięcia udziału minimum w trzech imprezach
biegowych na dowolnym dystansie w sezonie (roku kalendarzowym).
§ 6.
Każdy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną i winien ją
systematycznie podnosić.
W tym celu Stowarzyszenie zapewnia w miarę możliwości bazę szkoleniową, opiekę trenerską,
podstawowy sprzęt oraz raz do roku obóz sportowy (do wyboru letni lub zimowy).
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§ 7.
Każdy z członków Stowarzyszenia powinien brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia oraz
wszystkich pracach wykonywanych przez Stowarzyszenia a także brać udział w Walnych
Zgromadzeniach Członków oraz stawiać się w wyznaczonym terminie na wezwanie Zarządu.
§ 8.
Nagrody:
1. za wzorową pracę i aktywny udział w realizacji zadań sportowo-organizacyjnych mogą być
przyznawane następujące wyróżnienia i nagrody:
- pochwała ustna
- pochwała w formie dyplomu
- nagroda pieniężna
- nagroda rzeczowa
2. o nagrodzeniu członka Stowarzyszenia wnioskują członkowie Zarządu podczas Walnego
Zgromadzenia Członków.
3. wnioski o nagrody zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów
(uczestników walnego zgromadzenia).
§ 9.
Kary:
Za niewłaściwy stosunek do obowiązku członka Stowarzyszenia przewiduje się następujące
kary:
- upomnienie,
- ostrzeżenie (2 upomnienia),
- udzielenie nagany (3 upomnienia),
- zawieszenie okresowe (osoba zawieszona pozostaje członkiem Stowarzyszenia natomiast traci
przywileje wynikające z przynależności klubowej, np.: opłaty startowe itp. O okresie
zawieszenia decyduje Prezes, od decyzji Prezesa przysługuje odwołanie do Zarządu
Stowarzyszenia rozpatrywane w trybie natychmiastowym).
- usunięcie ze Stowarzyszenia (decyduje Zarząd Stowarzyszenia większością głosów, od decyzji
Zarządu przysługuje odwołanie do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków do 30
dni od daty złożenia odwołania)
Wszelkie odwołania powinny być składane w formie pisemnej do Prezesa Stowarzyszenia.
§ 10.
Każdy członek powinien posiadać (sprzęt i ubiór sportowy obowiązujący w danej dyscyplinie
sportu).
Kadra szkoleniowa zapewnia wszechstronną pomoc w zakresie szkolenia, doboru sprzętu,
kompletowania, napraw i bieżącej konserwacji.

3

§ 11.
Wyjazdy na zawody, obozy sportowe, opłaty licencji PZLA odbywają się na koszt
Stowarzyszenia, głównie ze składek członkowskich..
Koszty te obejmują: przejazd (większe imprezy), wpisowe (opłata startowa), noclegi.
§ 12.
Na obowiązkowe opłaty składają się :
- wpisowe, płatne jednorazowo, którego wysokość jest ustalana na początku każdego
sezonu/roku przez Walne Zebranie Członków.
- składki członkowskie, wysokość składki jest określana na początku każdego sezonu/roku przez
Walne Zebranie Członków.
§ 13.
Warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia jest zaakceptowanie powyższego regulaminu.
§ 14.
Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.
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Sponsoring:
1. Sponsoring stanowi umowę, której przedmiotem jest przekazanie przez Sponsora środków
niezbędnych do realizacji celów Stowarzyszenia w zamian za zobowiązanie się Stowarzyszenia
do świadczenia z góry określonych usług na rzecz Sponsora, których świadczenie dopuszcza
Statut i przedmiot prowadzonej działalności Stowarzyszenia.
2. Ogólne zasady sponsoringu:
a) Sponsorowanie Stowarzyszenia musi się odbywać zgodnie z polskim
prawem.
b) Sponsorem może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna
nie będąca osobą prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w
Polsce, która decyduje się na wsparcie finansowe lub rzeczowe Stowarzyszenia w zamian
za świadczenie określonych usług na rzecz Sponsora.
c) Sponsorowanie może się odbywać na zasadzie darowizny, finansowania lub w postaci
wsparcia rzeczowego w formie produktów lub usług służących do prowadzenia działań
statutowych Stowarzyszenia.
d) Zgodnie ze Statutem środki uzyskane ze sponsoringu przeznaczone zostaną na realizację
celów statutowych Stowarzyszenia.
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