REGULAMIN STOWARZYSZENIA

DOLNOŚLĄSKI KLUB GOLFOWY
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Dolnośląski Klub Golfowy
§2
Stowarzyszenie ma siedzibę pod następującym adresem: ul. Długa 33, 58-100 Świdnica
§3
Stowarzyszenie zwykłe zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach oraz niniejszego regulaminu.
§4
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§5
Terenem działania stowarzyszenia jest obszar RP.
§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
§7
Celami stowarzyszenia są:
1.Organizacja, popularyzacja oraz wspieranie sportu golfowego
2.Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kultury fizycznej i sportu związanej z
uprawianiem golfa, w tym prowadzenie szkoleń i innych form doskonalenia umiejętności;
3.Upowszechnianie i propagowanie zasad sportu golfowego;
4.Działalność integracyjna i rekreacyjna związana z uprawianiem golfa;
5.Utrzymywaniem infrastruktury technicznej związanej z uprawianiem golfa;
6.Tworzenie i zacieśnianie więzi towarzyskich pomiędzy uprawiającymi sport golfowy;

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.Dobór członków Klubu, spełniających wszelkie kryteria przyjęte dla wysokiego
poziomu kultury, etyki i godności;
2.Prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej i promocyjnej sportu golfowego;
3.Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie działalności Klubu;
4.Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
5.Wspieranie inicjatyw gospodarczych związanych z uprawianiem sportu golfowego;
6.Wspieranie wybitnych członków
współzawodnictwie golfowym w
międzynarodowej;

klubu w reprezentowaniu stowarzyszenia we
imprezach rangi regionalnej, krajowej oraz

7.Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej tak krajowymi, zagranicznymi
i międzynarodowymi sportu golfowego;
§9
1) Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych i nie są pozbawieni praw publicznych.
2) Przyjęcie nowych członków dokonuje Ogólne Zebranie na podstawie złożonej deklaracji
członkowskiej.
§10
Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1) czynne i bierne prawo wyborcze,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Ogólnym Zebraniu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych
z jego celami regulaminowymi,
5) brać udział w pracach, zebraniach iw przedsięwzięciach Stowarzyszenia.
§11
Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:
1) przestrzegania regulaminu i uchwał Stowarzyszenia,
2) czynnego uczestnictwa w realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenia,
3) dbania o mienie Stowarzyszenia,
4) opłacania składek członkowskich.
§12
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie, po
uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) uchwały Ogólnego Zebrania z powodu nie opłacania składek członkowskich,
3)uchwały Ogólnego Zebrania z powodu nieprzestrzegania regulaminu i uchwał
Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

§13
Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) ustalenie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie regulaminu i jego zmian,
3) wybór i odwołanie przedstawiciela,
4) ustalenie wysokości składki członkowskiej,
5) podejmowanie uchwało rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
§14
Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
1) realizacja uchwał Ogólnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności
Stowarzyszenia zgodnie z celami regulaminu,
2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Ogólnym Zebraniu.
5) kadencja Przedstawiciela trwa 2 lata.
§15
1. Uchwały Ogólnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy liczby obecnych osób.
2. W przypadku nie dojścia do skutku Ogólnego Zebrania Członków z powodu nie uzyskania
wymaganej liczby członków, zarządza się po 30 minutach ponowne obrady Ogólnego
Zebrania Członków, które jest prawomocne bez względu na liczbę członków.
§16
1.Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
2.Regulamin został przyjęty uchwałą Komitetu Założycielskiego w dniu 18 października
2012 roku w siedzibie stowarzyszenia.

