REGULAMIN
POZNAŃSKIEGO KLUBU MOTOROWEGO

PRZEMYSŁAW
PRZY ODDZIALE

POZNAŃSKIM

PTTK

I. ZASADY OGÓŁNE
1. Poznański Klub Motorowy PTTK „Przemysław” nazywany dalej Klubem jest organem Oddziału
Poznańskiego PTTK powołanym na podstawie uchwały z dnia 29 września 1961roku i działa
zgodnie z § 33 Statutu Oddziału Poznańskiego PTTK.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Poznań.
3. Klub używa pieczęci o treści:
Poznański Klub Motorowy „Przemysław”Oddział Poznański PTTK, ,
61-773 Poznań, Stary Rynek 90, oraz odznaki klubowej.
4. Dowodem przynależności do Klubu jest legitymacja klubowa z poświadczeniem opłaconej składki.
5. Klub ma prawo używać własnej odznaki, proporca i sztandaru.

II. CELE I ZADANIA KLUBU
1.
2.
3.

Klub skupia miłośników turystyki motorowej i krajoznawstwa.
Działalność Klubu prowadzona jest na zasadach pracy społecznej członków i sympatyków Klubu.
Zadaniem Klubu jest realizacja zadań PTTK, a w szczególności Oddziału Poznańskiego poprzez:
a) propagowanie turystyki motorowej i krajoznawstwa,
b) organizowanie imprez turystycznych,
c) propagowanie zasad ochrony środowiska,
d) współdziałanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału z władzami PTTK, organami państwowymi,
samorządowymi i gospodarczymi zainteresowanymi rozwojem turystyki oraz ochroną przyrody.
4. Klub realizuje te zadania przez:
1. organizowanie imprez turystyczno - motorowych, motorowych i pieszych wycieczek krajoznawczych,
2. szkolenie członków Klubu w zakresie prawidłowego uprawiania turystyki,
3. szkolenie członków Klubu w zakresie prawidłowej organizacji imprez turystycznych,
4. szkolenie członków Klubu w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,
5. poszerzanie wiedzy o walorach turystycznych kraju, a w szczególności Wielkopolski przez
prowadzenie prelekcji, pokazów filmowych, organizowanie wystaw, zapoznawanie z nowymi wydawnictwami turystycznymi, reklamowanie Klubu w mediach,
6. umożliwianie członkom Klubu zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej oraz uzyskiwanie uprawnień przodownickich,
7. organizowanie cyklicznych spotkań członków i sympatyków Klubu,
8. organizowanie życia kulturalnego i rozrywkowego dla członków Klubu,
9. poradnictwo i pomoc kołom PTTK w organizowaniu i prowadzeniu imprez turystycznych,
10. przedstawianie właściwym władzom i organom postulatów z zakresu turystyki i ochrony
przyrody,
11. propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
12. propagowanie idei caravaningu.

III.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Warunkiem wstąpienia do Klubu jest przynależność do PTTK.
Członkowie Klubu dzielą się na:
a)
zwyczajnych,
b)
wspierających,
c)
honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba (z uwzględnieniem rozdziału III pkt 1), która po za poznaniu się ze statutem PTTK oraz niniejszym regulaminem wyrazi chęć przynależności do Klubu.
4. Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna lub fizyczna popierająca działalność Klubu przez
zadeklarowanie opłacania stałej składki ustalonej uchwałą Zarządu Klubu.
5. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla Klubu, dla
rozwoju turystyki motorowej i krajoznawstwa.
6. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu.
7. Członkowie Klubu zobowiązani są do:
a) przestrzegania Statutu PTTK i Regulaminu Klubu oraz stosowania się do uchwał Walnego Zebrania
i Zarządu Klubu,
b) współdziałania w realizacji zadań Klubu poprzez udział w organizowaniu imprez klubowych,

c) wykonywania zadań powierzonych przez Klub,
d) przestrzegania zasad koleżeństwa w stosunku do wszystkich członków Klubu,
e) opłacania członkowskich składek Klubowych oraz składek PTTK,
f) uprawiania turystyki i podnoszenia kwalifikacji turystycznych,
g) opieki nad zabytkami kultury i ochrony przyrody,
h) promowania i stosowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnoszenia kultury w ruchu
drogowym
8. Członek Klubu ma prawo do:
a) czynnego i biernego udziału w wyborach do organów Klubu,
b) korzystania z urządzeń i majątku klubu,
c) udziału we wszystkich imprezach organizowanych i popieranych przez Klub,
d) noszenia odznaki klubowej.
9. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji,
b) z powodu utraty członkostwa PTTK,
c) rażącego nieprzestrzegania regulaminu Klubu - uchwałą Zarządu Klubu,
d) skreślenia z listy członków Klubu decyzją Walnego Zebrania Członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu na skutek zalegania z opłacaniem składek klubowych za okres 24 miesięcy
e) pozbawienia praw publicznych na skutek prawomocnego wyroku sądowego.

IV. ORGANIZACJA KLUBU
1. Władzami Klubu są:
a)
Walne Zebranie Członków Klubu,
b)
Zarząd Klubu,
c)
Komisja Rewizyjna Klubu.
Walne Zebranie
a) Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i jest zwoływane przez Zarząd Klubu,
b) Kadencja Zarządu Klubu i komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
c) Walne Zebranie Sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd Klubu corocznie.
d) Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub na żądanie:

Zarządu Oddziału Poznańskiego,

Komisji Rewizyjnej,

1/3 członków Klubu.
e) Walne Zebranie jest ważne, jeśli uczestniczy w nim ponad 50% członków Klubu uprawnionych do
głosowania. W drugim terminie jest ważne przy mniejszej obecności.
f) Uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały dotyczące Regulaminu Klubu oraz jego zmian wymagają większości 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Klubu,
g) do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

rozpatrzenie sprawozdań i wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

uchwalanie zmian w regulaminie Klubu,

uchwalanie wysokości składek, wpisowego i innych świadczeń członków na rzecz Klubu.

podejmowanie uchwał i rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych do decyzji Walnego Zebrania,

rozwiązanie Klubu.
Zarząd Klubu
a) Zarząd Klubu wybierany jest przez Walne Zebranie.
b) W skład Zarządu wchodzi 3 - 5 osób, w tym:
 prezes,
 wiceprezes,
 sekretarz,
 skarbnik,
c) Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
d) Prezes wybierany jest ze składu Zarządu.
e) Utrata mandatu członka Zarządu, członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji następuje w
przypadku:
 odwołania przez Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów,
 zrzeczenia się mandatu,
 ustania członkostwa w Klubie.
f) Posiedzenia Zarządu zwołuje i im przewodniczy Prezes lub wiceprezes.

g) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
h) Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności ponad połowy członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego
posiedzenia.
i) Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje prowadzący posiedzenie oraz sekretarz.
j) W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz
osoby zaproszone.
k) Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy:
 wykonywanie uchwał Zarządu Oddziału PTTK,
 wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,
 wykonywanie zadań regulaminowych Klubu,
 opracowywanie rocznych planów, preliminarzy i sprawozdań z działalności Klubu,
 powoływanie zespołów i komisji w celu realizacji zadań wyznaczonych przez Oddział Poznański
PTTK, Walne Zebranie Członków Klubu, Zarząd Klubu.
 zarządzanie funduszami Klubu,
 zarządzanie majątkiem i funduszami przekazanymi do dyspozycji Klubu przez Oddział Poznański,
 reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zebrania Członków Klubu,
 prowadzenie ewidencji członków Klubu,
Korespondencję w imieniu Klubu podpisuje Prezes i upoważniony członek Zarządu.
Komisja Rewizyjna
a) Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób (przewodniczącego i dwóch członków).
b) Komisja wybierana jest prze Walne Zebranie i konstytuuje się zaraz po wyborze.
c) Komisja Rewizyjna działa na podstawie §§ 56 i 57 Statutu PTTK.
d) Do zakresu działania Komisji należy:
 kontrola działalności programowej i organizacyjnej Klubu,
 kontrola gospodarki finansowej i materialnej Klubu,
 składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Klubu i stawianie wniosków o
udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,
 wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 branie udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Władze Klubu mają prawo uzupełnić swój skład o nowych członków, na zwolnione w okresie kadencji
miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

V. ORDYNACJA WYBORCZA
1. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej są tajne i bezpośrednie.
2. Zasady ustalania wyników wyborów są zgodne z Uchwałami ZG PTTK dotyczących wyborów do władz
PTTK.

VI. FUNDUSZE I MAJĄTEK KLUBU
1. Fundusz i majątek Klubu składa się z:
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- składek członkowskich,
- dotacji i darowizn.
Majątek Klubu stanowi własność Oddziału Poznańskiego PTTK.
Majątkiem i funduszami Klubu dysponuje Zarząd w ramach uchwalonego budżetu i wytycznych Wal
nego Zebrania Członków Klubu.
Zobowiązania finansowe podpisuje łącznie prezes oraz skarbnik - za zgodą Zarządu Oddziału Poznań
skiego PTTK.
Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
Rachunkowość i gospodarkę Klub prowadzi zgodnie z obowiązującymi w PTTK przepisami.
Klub korzysta z pomocy biura Oddziału Poznańskiego PTTK.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin został przygotowany przez Zarząd Klubu i zatwierdzony przez Walne Zebranie
Członków Klubu w dniu 18 stycznia 2013 roku.
2. Interpretacja Regulaminu należy do Walnego Zebrania oraz Zarządu Klubu.
3. Rozwiązanie Klubu może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zebrania lub decyzją Zarządu Oddziału Poznańskiego PTTK.
4. Klub nie posiada własnej osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału Poznańskiego PTTK.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału Poznańskiego PTTK.
Jednocześnie traci moc regulamin z dnia 5 lutego 2010 roku.

