REGULAMIN
Klubu Lekkoatletycznego Mazovia ProActiv



Klub Lekkoatletyczny Mazovia ProActiv (zwany dalej Klubem) został powołany i działa w
ramach

struktury

organizacyjnej

Stowarzyszenia

Mazovia

ProActiv

(zwanego

dalej

Stowarzyszeniem).
 Regulamin niniejszy został przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia i wyłącznie w ten sam sposób
może zostać zmieniony.
 Statut Stowarzyszenia jest nadrzędny wobec postanowień niniejszego Regulaminu.
 Adresem Klubu jest adres Stowarzyszenia.
 Podstawowym obszarem działania Klubu jest województwo mazowieckie.
 Podmiotem prawnym odpowiedzialnym za działalność Klubu oraz prowadzącym jego finanse jest
Stowarzyszenie Mazovia ProActiv.
 Klub używa pieczęci, logo i odznak organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów.
 KL „Mazovia ProActiv” opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
spraw Klubu, Zarząd Klubu w niezbędnym zakresie zatrudnia pracowników.
 Celem KL „Mazovia ProActiv” jest:


rozwój lekkoatletyki i rekreacji ruchowej oraz zapewnienie swoim członkom i zawodnikom
warunków do uprawiania lekkoatletyki;



upowszechnianie sportu i rekreacji w środowisku osób niepełnosprawnych;



upowszechnianie sportu i rekreacji fizycznej wśród mieszkańców m. Ciechanów, Regionu i
Kraju.



KL „Mazovia ProActiv” realizuje swoje cele zgodnie z Konstytucją RP i obowiązującym

porządkiem prawnym w następujący sposób:


organizuje szkolenie członków i zawodników, zgrupowania i zawody sportowe;



prowadzi działalność szkoleniową, propagandową i wydawniczą;



zarządza posiadanym przez siebie sprzętem sportowym;



reprezentuje interesy członków i zawodników Klubu wobec organów państwowych i
samorządowych;



pozyskuje środki finansowe niezbędne dla funkcjonowania Klubu z różnych źródeł: projekty,
dotacje, sponsoring, wpłaty zawodników i darczyńców;



organizuje zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców Ciechanowa;



organizuje przewidziane

terminarzem

imprezy sportowe oraz zawody krajowe i

międzynarodowe;


Członkiem KL „Mazovia ProActiv” zostaje się poprzez wypełnienie pisemnego zgłoszenia

przyjętego przez Zarząd Klubu.
 Miesięczna składka członkowska wynosi 50zł. Należy ją uiszczać do dziesiątego dnia każdego
miesiąca na konto Klubu Lekkoatletycznego Mazovia ProActiv.
 Członkostwo w klubie ustaje na skutek nie opłacania składek przez okres co najmniej dwóch
miesięcy oraz nie przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 Władzami KL „Mazovia ProActiv” są:


Walne Zgromadzenie Delegatów Klubu;



Zarząd Klubu;



Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Mazovia ProActiv.

 Kadencja Władz Klubu pochodzących z wyboru trwa cztery lata.
 Uchwały Władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym w przypadku żądania
zgłoszonego przez większość członków władzy podejmujących uchwałę. W sprawach osobowych
obowiązuje głosowani tajne.
 Uchwały Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego.
 Walne Zgromadzenie Delegatów Klubu jest najwyższą władzą Klubu i odbywa się raz na dwa lata
celem przyjęcia sprawozdania z działalności Władz Klubu. Raz na cztery lata, nie później niż w
terminie 30 dni od upływu kadencji Władz Klubu, Walne Zgromadzenie Delegatów Klubu zbiera się
w celu wyboru Władz i ustalenia kierunków działania Klubu na okres kadencji. W Walnym
Zgromadzeniu Delegatów Klubu udział biorą członkowie Klubu oraz osoby zaproszone przez Zarząd
Klubu. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Klubu udział biorą delegaci wybrani wg klucza
ustalonego przez Zarząd Klubu.
 Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, kieruje
całokształtem działalności Klubu i reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za gospodarkę
majątkową Klubu. Bieżącą działalnością Klubu i Biurem Klubu kieruje Dyrektor Klubu powołany
przez Zarząd Klubu.

 Zarząd Klubu składa się z 4 do 6 osób wybranych podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów
Klubu. Zarząd Klubu w przypadku ustąpienia, odwołania lub wykluczenia w trakcie kadencji
Członka Zarządu ma prawo uzupełnienia swojego składu spośród członków zwyczajnych Klubu z
tym, że liczba członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru.
 W przypadku ustąpienia Prezesa Klubu jego obowiązki przejmuje pierwszy Viceprezes, zaś Zarząd
Klubu w okresie kolejnych 30 dni może dokonać spośród swoich członków wyboru Prezesa Klubu na
okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów Klubu.
 Posiedzenia Zarządu Klubu zwołuje Prezes Klubu lub zastępujący go Viceprezes. Obecność
Członków Zarządu Klubu na posiedzeniach jest obowiązkowa, nieobecność należy usprawiedliwić
ważnymi przyczynami.
 Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się raz na kwartał i są protokołowane.
 Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 Regulamin organizacyjny Klubu oraz jego zmiany wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Klubu.

