REGULAMIN WROCŁAWSKIEGO KLUBU SPORTÓW MOTOROWODNYCH
„JETRIDERS” WE WROCŁAWIU

RODZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Klub nosi nazwę WROCŁAWSKI KLUB SPORTÓW MOTOROWODNYCH
„JETRIDERS” .
2. Klub ma prawo używania skróconych nazw WKSM JETRIDERS
3. Prawo do używania symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie
klubowi.
4. Klub jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanych do realizacji i propagowania
zdrowego trybu życia, upowszechniania idei fair play, zachowywania zasad
bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów ekstremalnych, a także wspierania osób i
organizacji podejmujących takie działania.
5. Klub nie posiada osobowości prawnej
6. Siedzibą klubu jest Wrocław
7. Klub może być członkiem innych organizacji których działalność nie jest sprzeczna z
celami statutowymi Klubu
8. Działalność klubu jest oparta przede wszystkim działalność społeczną jego członków.
9. Klub prowadzi działalność gospodarczą

RODZIAŁ 2
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
1. Celem klubu jest:
a. Promowanie i upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, wszelkiego rodzaju
form rekreacji ruchowej, aktywnego spędzania wolnego czasu, sportów wodnych
oraz rywalizacji sportowej (ze szczególnym uwzględnieniem wyścigów skuterów
wodnych)
b. Krzewienie i pielęgnowanie zasad idei fair play
c. Stworzenie niezależnej platformy wspólnej środowisk motorowodnych, oraz
nawiązywanie współpracy ze środowiskami oraz instytucjami o podobnym
charakterze.
d. Wszechstronne propagowanie zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów
ekstremalnych.
e. Eliminowanie wśród graczy zachowań uznawanych za nie sportowe i
niebezpieczne dla zdrowia życia i mienia.
f. Reprezentowanie wrocławskiego środowiska motorowodnego wobec władz
samorządowych, rządowych a także instytucji, organizacji społecznych i innych
środowisk
2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
a. Organizowanie turniejów i imprez sportowych dla amatorów i zawodowców
służących promocji celów Klubu
b. Organizowanie własnego poradnictwa, konsultacji i udzielanie pomocy wszystkim
osobom zainteresowanym działalnością statutową Klubu.
c. Organizowanie wyjazdów, zlotów, spotkań środowiskowych, szkoleń, treningów.
d. Organizowanie prelekcji, seminariów, wystaw i pokazów oraz spotkań z
czołowymi zawodnikami z Polski i z zagranicy.

e. Inicjowanie i wspomaganie działań mających na celu tworzenie dogodnych
warunków do uczestnictwa członków Klubu w różnego rodzaju zawodach
motorowodnych.
f. W miarę możliwości zaopatrywanie członków klubu w niezbędne akcesoria
sportowe: kaski, ochraniacze, kapoki
g. Prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności
klubu
h. Współprace z organizacjami i instytucjami, których działalność dotyczy środowisk
reprezentowanych przez Klub, dla realizacji celów statutowych.
i. Gromadzenie środków finansowych na cele statutowe

RODZIAŁ 3
CZŁONKOWIE KLUBU
1. CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
a. Członkiem klubu może zostać każda osoba fizyczna która złoży deklaracje,
uznającą m.in. statut klubu, (potwierdzone na deklaracji podpisami członów
zarządu), będąca wcześniej sympatykiem Klubu, oraz zostanie przyjęta przez
Zarząd
b. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie , które ukończyły 18-rok
życia lub osoby niepełnoletnie, po przedstawieniu pisemnej zgody opiekuna lub
rodzica.
c. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisami
dwóch członków zarządu
d. Decyzja odmawiająca wpisu powinna być sporządzona na piśmie z podaniem
uzasadnienia
e. Członkowie - założyciele stają się członkami w momencie uchwalenia statutu
Klubu
2. SYMPATYCY
a. Sympatykiem klubu może zostać każda osoba która złoży deklaracje uznającą
statut klubu, oraz zostanie przyjęta przez zarząd.
3. CZŁONKOWIE HONOROWI
a. Członkiem honorowym może być osoba która się szczególnie zasłużyła dla
Klubu oraz wniosła wkład w rozwój idei i realizacje celów statutowych Klubu.
b. Godność członka honorowego nadaje walne zgromadzenie członków na wniosek
Zarządu lub członka Klubu.
c. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłat członkowskich
4. CZŁONKOWIE OBOWIĄZKI I PRAWA
Członek zwyczajny ma obowiązek
a. Płacenia kwartalnej składki członkowskiej w wysokości i na warunkach
określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia
b. Przestrzeganie postanowień statutu regulaminów wewnętrznych i uchwał
demokratycznie wybranych władz Klubu
c. Świadczenia nieodpłatnej pracy na rzecz Klubu ułatwiającej jej prawidłowe
funkcjonowanie
d. Stałego uczęszczania na zebrania Klubu

e. Uczęszczania na zloty organizowane przez Klub
Członek zwyczajny ma prawo
a. Uczestniczyć we wszystkich formach działania służących realizacji celów
statutowych Klubu
b. Korzystać z urządzeń i świadczeń i pomocy klubu na zasadach przyjętych przez
Zarząd
c. Nosić odznaki Klubu oraz posiadać jego legitymację
Sympatyk ma obowiązek
a. wywiązywać się z deklarowanej pomocy, działać dla dobra Klubu, przestrzegać
Statut oraz uchwały Klubu i nie podejmować działań sprzecznych ze statutem
Klubu
Sympatyk ma prawo
a. brać udział w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym
Członek Klubu oraz Sympatyk może zostać skreślony z listy członków gdy:
a. nagminnie powadzi działalność sprzeczną z celami Klubu narusza jego dobre imię
oraz działa wbrew jego interesom
b. notorycznie nie bierze udziału w pracach Klubu
c. uporczywie i umyślnie narusza postanowienia statutu, regulaminy i inne uchwały
organów Klubu
Skreślenie z listy członków następuje w drodze uchwały Zarządu
5. WŁADZAMI KLUBU SĄ:
a.
Walne Zgromadzenie Członków Klubu
b.
Zarząd Klubu
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU
a. Walne Zgromadzenie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu. Stanowią ją
członkowie zwyczajni Klubu
b. Walne Zebranie zwyczajne zbiera się przynajmniej raz w trakcie trwania kadencji
Władz.
c. Członkowie organów Klubu pełnią swoje funkcje bez wynagradzania
d. Kadencja władz trwa trzy lata i może być ponawiana
e.
Do kompetencji Walnego Klubu należy:
a. Uchwalanie planów, regulaminów i wytyczanie kierunku rozwoju Klubu
b. Wybór i odwoływanie władz klubu: Zarządu
c. Podejmowanie uchwał w zakresie zasad i kierunków gospodarki majątkowej
Klubu
d. Ustalenie wysokości składek członkowskich
e. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów
ZARZĄD KLUBU
a. Członkowie Zarządu Klubu są wybierani przez Walne Zebranie w głosowaniu
jawnym.
b. Za wybranych uważa się kandydatów którzy otrzymali co najmniej połowę
głosów
c. Zarząd składa się z 5 osób (Prezesa, dwóch vice prezesów, Skarbnika i Sekretarza)

d. Zarząd obraduje na posiedzeniach, odbywanych w terminach niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania Klubu.
e. Zarząd Klubu podejmuje decyzje i uchwały większością głosów, przy równej
liczbie głosów głos Prezesa jest przeważający.
f. Każdy członek zarządu może w każdej chwili złożyć rezygnacje z pełnionej
funkcji. Rezygnacja powinna być złożona na piśmie na ręce pozostałych
członków Zarządu.
Kompetencje Zarządu
a. ustalanie trybu opłacania składek członkowskich
b. przyjmowanie i skreślanie członków Klubu , oraz stwierdzanie wystąpienia ze
Klubu.
c. Kierowanie całokształtem działalności klubu
d. Zarządzanie finansami klubu
e. Zabezpieczenie majątku klubu
f. Opracowanie planów działalności statutowej oraz finansowej
g. Godne reprezentowanie Klubu na zewnątrz, poprzez reprezentantów na zewnątrz
oraz działanie w jego imieniu.
h. Realizacja celów statutowych
i. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia oraz uchwał Klubu
•

•

Walne zebranie może odwołać poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu
przed upływem kadencji. Odwołanie następuje w drodze uchwały, podjętej
bezwzględna większością głosów.
W przypadku ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu bądź skreślenia go
listy Klubu w czasie trwania kadencji. Zarząd nie później niż w ciągu miesiąca
obowiązany jest zwołać Walne Zebranie Klubu dla uzupełniania swojego składu.

ROZDZIAŁ 4
MAJĄTEK KLUBU
1. Majątek klubu stanowią prawa majątkowe, nieruchomości, ruchomości i
fundusze.
2. Majątek klubu powstaje z:
a. składek członkowskich klubu
b. dobrowolnych wpłat sympatyków
• Majątek Klubu przeznaczony jest a realizacje celów Klubu oraz pokrycie
niezbędnych kosztów.
• Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu
• Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje
Zarząd
• Majątek Klubu może być użyty wyłącznie na cele statutowe Klubu.
• Klub nie ma prawa do:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku
do jego członków.
b. Przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, jeżeli to przekazania
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

ROZDZIAŁ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiana statusu następuje na drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Klubu
2. Decyzje o rozwiązaniu Klubu oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje Walne
Zgromadzenie większością bezwzględną, w obecności co najmniej połowy członków.
3. Majątek Klubu przeznacza się na cel społeczny ustalony w uchwale Walnego Zebrania o
rozwiązania Klubu.
4. Likwidatorzy Klubu po zakończeniu postępowania likwidacyjnego występują z wnioskiem
do organu rejestracyjnego o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń.

