Statut
Stowarzyszenia Sportowo Rekreacyjnego ,,Park Rowerowy” Czarna Góra Sienna
Rozdział 1
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§1
1. Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne ,,Park Rowerowy” Czarna Góra - Sienna
zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest organizacją zrzeszającą wszystkich
zainteresowanych uprawianiem sportu, a w szczególności sportów rowerowych
z dziedzin:
Downhill
Freeride
Street
Dirtjumping
Bmx
Slopstyle
Trial
XC
Enduro

2. Stowarzyszenie działa zgodnie z:


ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. –
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001r. Nr 79, poz 855 z późn. zm.),



ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. –
O sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),



ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. –
O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003r. Nr 96, poz. 873)



oraz niniejszym statutem.

§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest cały świat, a siedzibą Stowarzyszenia jest
miejscowość Stronie Śląskie 57-550, ul Kościuszki 47/3.

§3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

§4
1. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji i związków sportowych
działających na rzecz rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu oraz promocji Regionu
Kłodzkiego, w którym, przede wszystkim, działa.

2. Stowarzyszenie ma prawo ubiegać się o członkostwo w organizacjach

międzynarodowych, o ile nie narusza to umów międzynarodowych, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska.

§5
1. Stowarzyszenie jest organizacją o celach nie zarobkowych, a wszelkie uzyskane
w trakcie działalności dochody przeznaczone są na realizacje zadań statutowych.

2. Stowarzyszenie nie może:
a. Udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów, pracowników
Stowarzyszenia, a także osób będących ich bliskimi,
b. Przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, lub
pracowników Stowarzyszenia.

3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nie
należące do Stowarzyszenia.

4. Do osób bliskich, zalicza się:
a. współmałżonka,
b. krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej do II stopnia,
c. powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do II stopnia,
d. osobę związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli.

Rozdział 2
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§6
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a. Propagowanie Kultury Fizycznej i Sportu wśród ogółu społeczeństwa w szczególności
młodzieży i członków Stowarzyszenia, szkolenie zawodników na najwyższym poziomie
mistrzostwa sportowego.
b. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i krajoznawstwa.
c. Upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku.
d. Wspieranie rozwoju uprawiania sportu, a w szczególności sportów rowerowych
z dziedzin:
Downhill
Freeride
Street
Dirtjumping
Bmx
Slopstyle
Trial
XC
Enduro
e. Tworzenie infrastruktury do uprawiania wyżej wymienionych dyscyplin sportowych.
f. Przyczynianie się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez podejmowanie
działań mających na celu promowanie rozbudowy infrastruktury rowerowej.
g. Rozpowszechnianie rowerowych sportów ekstremalnych.
h. Działania na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska rowerowego.
i. Szkolenie zawodników uprawiających sport.
j.

Aktywizowanie środowisk biznesowych celem pozyskania środków finansowych na
działania statutowe.

k.

Informowanie o działalności Stowarzyszenia.

l.

Promowanie terenu działalności Stowarzyszenia, jako doskonałego do uprawiania wyżej
wymienionych sportów wraz z jego zabytkami i miejscami atrakcyjnymi turystycznie.

m. Promowanie turystyki rowerowej i zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku
i rekreacji.

n.

Promocja różnych aspektów ekologicznego stylu życia m.in.: sortowanie odpadów,
recykling, popularyzowanie odnawialnych źródeł energii, ochrona cennych zasobów
środowiska naturalnego, faworyzowanie transportu kolejowego kosztem samochodowego
oraz wszelkich innych działań mających za zadanie ochronę środowiska naturalnego.

o.

Wychowywanie młodzieży w duchu przestrzegania zasad sportowej rywalizacji.

p.

Działalność w zakresie oświaty i wychowania, wypoczynku młodzieży.

q.

Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad fair play oraz osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.

r.

Promocje i organizację wolontariatu.

s.

Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.

t.

Aktywizacja środowisk lokalnych poprzez kulturę fizyczną.

u.

Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm, bezrobocie).

v.

Działanie na rzecz poprawy dobra społecznego i jego zrównoważonego rozwoju.

w. Opracowywanie kalendarzy imprez sportowych.
x.

Inne działania sprzyjające rozwojowi Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje nieodpłatnie poprzez:
a. Koordynowanie i prowadzenie projektów, programów, kampanii promujących sporty
rowerowe, działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, oraz
infrastruktury rowerowej.
b. Organizację

imprez

rowerowych,

zawodów

rowerowych,

zajęć

sportowych

dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
c. Organizację imprez turystyczno-rekreacyjnych, propagujących wiedzę o regionie,
powiązanych z czynną turystyką rowerową.
d. Organizacje wyjazdów treningowych dla zaawansowanych i początkujących celem
doskonalenia technik jazdy, popularyzacji sportu i walorów krajoznawczych.
e. Organizowanie integracyjnych spotkań rowerowych, współpraca z innymi organizacjami
o podobnym zakresie działalności.
f. Organizowanie aktywnego wypoczynku młodzieży.
g. Budowę ścieżek, tras, torów i „parków" przeznaczonych do ekstremalnej jazdy
rowerowej.
h. Opracowywanie kalendarzy imprez sportowych.

i. Organizowanie imprez tematycznych celem pozyskania środków na działalność
Stowarzyszenia.
j.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji
państwowej i samorządowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu,
krajoznawstwa i organizowania wypoczynku młodzieży.

k.

Współpraca z organami administracji publicznej właściwymi do projektowania i budowy
infrastruktury rowerowej.

l.

Przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji zasłużonych w swej działalności
na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.

m. Gromadzenie środków finansowych na realizację celów statutowych.
n.

Prowadzenie

działalności

wydawniczej,

doradczej,

informacyjno-promocyjnej

i edukacyjno-szkoleniowej.
o.

Organizację praktyk i wolontariatu.

p.

Organizowanie działalności turystyczno-rekreacyjnej.

3. Stowarzyszenie swoje cele może realizować odpłatnie poprzez:
a.

Organizowanie zawodów.

b. Organizowanie szkoleń i warsztatów.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną na zasadzie działalności pożytku
publicznego a pozyskane środki mogą służyć wyłącznie realizacji zadań należących do celów
statutowych organizacji. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy realizacji
celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§7
Przy realizacji powyższych celów, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.
Jednak w przypadku czynności wymagających dużego nakładu pracy, środków finansowych
oraz fachowej wiedzy Stowarzyszenie ma prawo odpłatnie zlecić je osobom trzecim lub
zatrudnić pracowników do prowadzenia swoich spraw przez nawiązanie stosunku pracy na
zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

Rozdział 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba, która:

a. Przejawia zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia;
b. Złoży pisemną deklaracje członkowską, (którą przyjmie Zarząd Stowarzyszenia
w drodze uchwały);
c. Wniesie opłatę wpisową ustaloną przez Walne Zebranie Członków;
d. Opłaci składkę członkowską.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia muszą znajdować się
wyłącznie osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia za pisemną zgodą

przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu
Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz
Stowarzyszenia. (Pisemna zgoda zamieszczona jest na deklaracji członkowskiej).

4. Cudzoziemiec, który nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, może należeć do Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Zarządu w formie
uchwały.

5. Potwierdzeniem członkostwa jest uiszczenie opłaty wpisowej i składki członkowskiej
w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków potwierdzane w legitymacji.

6. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu. Członkostwo honorowe może być nadane osobom szczególnie zasłużonym
dla Stowarzyszenia.

7. Członkowie honorowi są dożywotnio zwolnieni z płacenia składek członkowskich
i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi posiadają prawa
jak członkowie wspierający.

8. Członkami wspierającymi, posiadającymi prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni

– bez czynnego i biernego prawa wyborczego – mogą być osoby fizyczne i prawne,
które popierają cele statutowe Stowarzyszenia i udzielają mu wsparcia materialnego.

§9
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków – osobiście lub poprzez delegatów,
2. czynnie i biernie uczestniczyć w wyborach władz Stowarzyszenia,
3. korzystać z pomocy organizacyjnej i szkoleniowej innych członków Stowarzyszenia
oraz jego władz,

4. korzystać ze sprzętu i infrastruktury Stowarzyszenia zgodnie z właściwymi
regulaminami i uchwałami Stowarzyszenia,

5. korzystać z wszelkich form pomocy Stowarzyszenia w zakresie wynikającym ze
statutu i uchwał jego władz,

6. przedkładać władzom Stowarzyszenia wnioski, inicjatywy i postulaty w zakresie
działalności Stowarzyszenia.

§ 10
Podstawowymi obowiązkami członków zwyczajnych Stowarzyszenia są:

1. przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. czynny udział w rywalizacji sportowej i programach szkoleniowych oraz projektach
Stowarzyszenia,

3. w miarę indywidualnych możliwości świadczenie wzajemnej pomocy organizacyjnej
i szkoleniowej innym członkom Stowarzyszenia,

4. udział w obradach Walnego Zebrania Członków, w pracach zespołów roboczych
i komisjach powołanych przez władze Stowarzyszenia.

5. każdy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do przepracowania minimum 30
godzin rocznie na rzecz Stowarzyszenia.

§ 11
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia, utraty
praw publicznych orzeczonych prawomocnym wyrokiem, śmierci członka
Stowarzyszenia, a także rozwiązania Stowarzyszenia na podstawie odrębnych
przepisów.

2. Wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłasza się Zarządowi w formie pisemnej.
3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia może być wykluczony i skreślony z listy
członków lub zawieszony przez Zarząd w razie uporczywego uchylana się od udziału
w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia, oraz nieprzestrzegania postanowień statutu
i innych przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu podjętych w drodze uchwał
Zarządu.

4. Zaleganie z zapłatą składek członkowskich za okres, co najmniej 1 roku może być
podstawą do wyciągnięcia konsekwencji przewidzianych w pkt.3.

5. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu członka Stowarzyszenia praw
wynikających ze statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz odsunięciu od
pełnionych funkcji.

6. Opłacenie zaległych składek powoduje automatyczne przywrócenie uprawnień.
7. Przywrócenie praw członkowskich w przypadku zawieszenia z innych przyczyn niż
zaleganie z zapłatą składek następuje poprzez podjęcie uchwały przez Zarząd
Stowarzyszenia.

§ 12
1. Składki członkowskie oraz wpisowe uiszcza się w formie przelewu na rachunek
bankowy.

2. Wysokości składek ustalane są na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
§ 13
1. Od uchwał w sprawie wykluczenia, członkowi przysługuje prawo odwołania się do
Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od uzyskania powiadomienia
o uchwale Zarządu.

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu, który zobowiązany jest do zwołania
Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty wniesienia odwołania.

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem
c. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wyboru
dokonuje się w głosowaniu jawnym na Walnym Zebraniu Członków.

§ 15
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy statutowego składu tych władz.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym.
§ 16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu.
2. Walne Zebranie Członków może być:

a. zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze,
b. zwyczajne sprawozdawcze,
c. nadzwyczajne.

3. W pierwszym Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie założyciele –
uczestnicy zebrania założycielskiego.

§ 17
1. Przewiduje się możliwość zastąpienia Walnego Zebrania Członków Zebraniem
Delegatów w przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych przekroczy 50 osób.
Zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji określi Statut. Delegatem może
zostać każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia.

2. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia członkowie otrzymują na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania
Członków.

3. Walne Zebranie Członków jest ważne, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej 50%
członków zwyczajnych Stowarzyszenia w I terminie, zaś w II terminie bez względu na
ilość obecnych członków zwyczajnych.

4. Jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków jest rozwiązanie
Stowarzyszenia lub zmiana Statutu wymagany jest udział w głosowaniu 2/3 liczby
członków zwyczajnych.

5. Jeżeli z uwagi na nieobecność wymaganej liczby członków Walne Zebranie Członków

nie może odbyć się w wyznaczonym terminie, drugi termin wyznacza się w tym
samym dniu, 30 min po pierwszym terminie.

6. Interpretacja regulaminu wyborczego należy do Zarządu i Walnego Zebrania
Członków.

§ 18
1. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć wszyscy członkowie
Stowarzyszenia. Członkowie wspierający i honorowi uczestniczą w Walnym Zebraniu
Członków bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Walne Zebranie Członków wybiera spośród swego grona Przewodniczącego

i Sekretarza, którzy czuwają nad prawidłowym przebiegiem obrad i głosowaniem,
oraz sporządzają stosowny protokół z Walnego Zebrania Członków

§ 19
1. Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd
raz na 3 lata. Zarząd powiadamia członków z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie,
miejscu i porządku Walnego Zebrania.

2. Walne Zebranie Członków Sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd, co najmniej
raz w roku.

3. Zarząd z własnej inicjatywy, a także na zgłoszoną w formie wniosku uchwałę Komisji
Rewizyjnej lub, co najmniej 2/3 ogółu członków zwyczajnych zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zebranie Członków.

4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien być
złożony w formie pisemnej ze wskazaniem celu zwołania.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w terminie 21 dni od dnia
wniesienia właściwego wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.

6. Jeżeli Zarząd nie zwołuje Walnego Zebrania Członków w odpowiednim terminie
wynikającym ze statutu, Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Komisję
Rewizyjną Stowarzyszenia.

§ 20
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej będąca podstawą uchwały
w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

2. rozpatrywanie bilansów rocznych i zatwierdzanie sprawozdań,
3. wybór spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,

4. rozpatrywanie wniosków dotyczących majątku Stowarzyszenia i rodzajów
działalności,

5. rozpatrywanie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia,
6. dokonywanie zmian statutu i podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania
Stowarzyszenia,

7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji,
8. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, które nie leżą w kompetencji innych
władz Stowarzyszenia.

§ 21
1. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym
osoby, które nie są członkami Stowarzyszenia, zaproszone przez Zarząd.

2. Walne Zebranie Członków może w razie potrzeby powołać zespoły robocze, komisje
specjalne lub zespoły ekspertów.

§ 22
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 7 osób wybieranych przez Walne Zebranie
Członków. Prezesa Zarządu z tego grona wybiera Walne Zebranie Członków w
oddzielnym głosowaniu. Wyboru Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza dokonuje
Zarząd, w formie uchwały, spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa.

2. Zarząd ma prawo zmian, w formie uchwały, na stanowiskach, poza Prezesem Zarządu,
w przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji lub w razie zaistnienia
innej przyczyny trwale uniemożliwiającej członkowi Zarządu pełnienie funkcji w
Zarządzie.

3. Jeśli rezygnacja dotyczy Prezesa wybranego przez Walne Zebranie Członków Zarząd
dokonuje wyboru, w formie uchwały, pełniącego obowiązki Prezesa spośród
pozostałych członków Zarządu, który pełni obowiązki Prezesa do najbliższego
Walnego Zebrania Członków, które winno wybór akceptować w formie uchwały lub
dokonać wyboru nowego Prezesa.

4. Posiedzenia pełnego składu Zarządu powinny się odbywać, co najmniej 1 raz na
kwartał.

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub członek Zarządu upoważniony przez Prezesa.
§ 23
1. Do zakresu działalności Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia,
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. sporządzanie rocznych sprawozdań, budżetów i bilansów oraz przedstawienie ich
Walnemu Zebraniu Członków,
e. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
f. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia,
g. rozpatrywanie spraw spornych między członkami Stowarzyszenia,
h. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia,
i. realizacja zadań programowych i uchwał Walnego Zebrania Członków,

2. Postępowanie dyscyplinarne wobec członków Stowarzyszenia odbywa się w oparciu
o regulamin dyscyplinarny zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu.

§ 24
1. Wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków
spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia, którzy nie wchodzą w skład Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, które wybierają spośród siebie
Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz na pół roku.
§25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. sprawowanie kontroli wykonywania działalności statutowej Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wypływającym z ustaleń kontroli oraz żądanie
złożenia przez Zarząd stosownych wyjaśnień,

3. przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań i wnioskowanie
w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium,

§26
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1. być członkami Zarządu ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości z tytułu zatrudnienia, z osobami zarządzającymi Stowarzyszeniem,

2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w odpowiednich przepisach.

§27
1. Prawo zgłoszenia kandydata do władz ma każdy uczestnik Walnego Zebrania
Członków, obecny na Walnym Zebraniu Członków, na którym odbywają się wybory.

2. Wybór członków organów Stowarzyszenia następuje w ten sposób, iż odbywa się

jedno jawne głosowanie, na wszystkich zgłoszonych kandydatów do danego organu,
z uwzględnienie § 22 ust. 1

3. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos w wyborach danego organu.

4. Wybranymi zostają osoby, które uzyskały największą ilość głosów.
5. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez przynajmniej dwie osoby,
zarządza się powtórne głosowanie tylko na te osoby.

Rozdział 5
MAJĄTEK I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ STOWARZYSZENIA

§ 28
1. Majątkiem Stowarzyszenia są nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i inne
prawa.

2. Finansowanie działalności Stowarzyszenia następuje z następujących źródeł:
a. Wpisowego.
b. Składek członkowskich.
c. Darowizn, spadków, zapisów.
d. Subwencji osób prawnych.
e. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, stanowiącego własność albo
będącego w użytkowaniu Stowarzyszenia.
f. Dotacji, grantów.
g. Wpływów z działalności statutowej

3. Dla ważności czynności prawnych w zakresie rozporządzania majątkiem, nabywania

składników majątkowych i ich zbywania wymagane jest współdziałanie 2 osób
działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa oraz członka Zarządu.

4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów
o działalności gospodarczej.

5. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, po uwzględnieniu bieżących
wydatków przechowywane są na koncie bankowym Stowarzyszenia.

§ 29
Majątek może być lokowany w prowadzonych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach
gospodarczych i papierach wartościowych.

§ 30
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ewidencje księgową zgodnie
z przepisami obowiązującymi osoby prawne nie będące przedsiębiorcami.

2. W ramach prowadzonej gospodarki finansowej Stowarzyszenie nie ma prawa:
a. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków oraz innych osób.
b. Przekazywania majątku na rzecz jego członków oraz innych osób
c. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

3. W ramach prowadzonej gospodarki finansowej Stowarzyszenie ma prawo:
a. Zakupu sprzętu sportowego.
b. Opłacania wszelkich kosztów wynikających z prowadzenia działalności (Rachunki,
Czynsze, itp.)
c. Organizowania zawodów i wyjazdów na zawody z budżetu Stowarzyszenia.
d. Organizowania imprez okolicznościowych.
e. Organizowania imprez tematycznych celem pozyskania dodatkowych środków
materialnych na prowadzenie działalności.
f. Opłacanie pracowników specjalistycznych działających na rzecz Stowarzyszenia.
g. Inwestowanie w kampanie reklamowe celem pozyskania nowych członków,
(broszury, plakaty, strony internetowe, koszulki reklamowe, itp.)
h. Opłacania innych wydatków mających na celu rozwój Stowarzyszenia, ustalanych
przez Zarząd drogą uchwały.

4. Wszystkie przedsięwzięcia finansowe prowadzone przez władze Stowarzyszenia
powinny być udokumentowane.

Rozdział 6
ZBIÓR POSTANOWIEŃ I ZASTRZEŻEŃ OGÓLNYCH

§ 31
1. Stowarzyszenie jest działalnością społeczną, członkostwo w nim jest dobrowolne.
2. Stowarzyszenie zrzesza ludzi uprawiających sporty ekstremalne związane z turystyką
górską, wymienione w §1 ust. 1, które zaliczane są do sportów niebezpiecznych.

3. Każdy z członków ma świadomość podejmowanego ryzyka utraty zdrowia lub życia
w wyniku uprawiania sportów wymienionych w § 1 ust. 1

4. Członkowie Stowarzyszenia oraz osoby bliskie wymienione § 5 ust. 4. nie maja prawa
wnosić roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w wyniku poniesionych kontuzji,
urazów, trwałej utraty zdrowia lub utraty życia, podczas zawodów, treningów czy innej
formy uprawiania sportów wymienionych w § 1 ust. 1.

5. Członkowie Stowarzyszenia ponoszą pełna odpowiedzialność za samych siebie, lub
w przypadku małoletnich członków Stowarzyszenia odpowiedzialność tą ponoszą
przedstawiciele ustawowi. Pisemna formą zgody na ponoszenie odpowiedzialności jest
podpisana przez członka i przedstawiciela ustawowego w Deklaracji Członkowskiej.

6. Stowarzyszenie zobowiązuje się do nie rozpowszechniania danych osobowych swoich
członków, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z wyjątkiem potrzeb
Stowarzyszenia oraz właściwych organów państwowych i samorządowych.

Rozdział 7
ZAWODY SPORTOWE

§ 32
Zasady uczestnictwa Stowarzyszenia w zawodach sportowych organizowanych przez inne
podmioty ustalane są w regulaminach opracowywanych przez Zarząd, z uwzględnieniem
wymogów organizatora.

Rozdział 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33
1. Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
2. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków wymaga większości głosów 2/3 przy obecności, co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na
liczbę uprawnionych.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Statutu decyzję podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia.

