Białystok 22.03.2013

Regulamin KLUBU STRZELECTWA SPORTOWEGO I HISTORYCZNEGO „CLUB 308”
z siedzibą w Białymstoku

Rozdział I
NAZWA KLUBU
§ 1.
1. Klub nosi nazwę Klub Strzelectwa Sportowego i Historycznego “Club 308”, w dalszych
postanowieniach statutu zwany Klubem.
2. W swojej działalności Klub może używać skróconej nazwy „Club 308”
Rozdział II
TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA KLUBU
§ 2.
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów Klub może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego
prawa.
3. Siedzibą Klubu jest Białystok.
§ 3.
Klub działa według przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991 r., Nr
46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z 25 czerwca 2010 o sporcie, a także w myśl postanowień
niniejszego regulaminu.
§ 4.
1. Klub posiada własne godło, barwy i odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Klub używa pieczęci: prostokątnej: z nazwą, adresem i danymi Klubu oraz pieczątki w kształcie
godła.
§ 5.
1. Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim na działalności i aktywności jego członków.
Rozdział III
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 6.
1. Celem Klubu jest działanie na rzecz następujących zadań:
1) prowadzenie działalności w sporcie strzeleckim,
2) upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej oraz bezpiecznego posługiwania się bronią
3) nauka strzelania sportowego według przepisów PZSS, ISSF, IPSC, IDPA oraz innych uznanych
federacji sportowych
4) rozwijanie strzelectwa i sportu strzeleckiego na wszelkich poziomach,
5) popularyzacja sportowej rywalizacji,
5) umożliwienie członkom współzawodnictwa sportowego na wszelkich poziomach,
6) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
7) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem strzeleckim,
8) krzewienie idei obywatelskich i patriotycznych ze szczególnym uwzględnieniem polskich tradycji
strzeleckich,
9) stymulowanie rozwoju kolekcjonerstwa sportowej broni dawnej i współczesnej,

2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie zawodów, współzawodnictwa sportowego, obozów sportowych oraz imprez
sportowych i rekreacyjnych na wszelkich poziomach,
2) udział członków w zawodach sportowych i imprezach organizowanych przez inne kluby i
organizacje
3) organizowanie kursów i szkoleń strzeleckich na wszelkich poziomach
4) działalność wychowawczą i popularyzatorską,
5) upowszechnianie wiedzy o broni dawnej i współczesnej,
6) zrzeszanie osób zainteresowanych odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji wojskowych,
umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia Wojska Polskiego a także armii innych państw
7) podejmowanie rekonstrukcji wydarzeń historycznych oraz uzbrojenia i wyposażenia
8) podejmowanie inicjatyw w zakresie modernizacji bazy i sprzętu.
9) organizowanie spotkań kolekcjonerów, wystaw i sympozjów z dziedziny historii oręża,
10) budowanie, wyposażanie oraz modernizowanie obiektów klubowych z uwzględnieniem potrzeb
osób niepełnosprawnych,
11) promowanie pozytywnego wizerunku strzelców,
12) zapewnianie członkom dostępu do klubowej infrastruktury i wyposażenia,
13) współpracę ze szkołami, samorządem terytorialnym wszystkich szczebli oraz z organami
administracji publicznej,
14) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów Klubu,
.
§ 7.
1. Do realizacji celów Klubu powołane są sekcje
1). Sekcja Strzelectwa Dynamicznego
2). Sekcja Strzelectwa Precyzyjnego i Długodystansowego
3). Sekcja Strzelectwa Bojowego
4). Sekcja Strzelectwa Historycznego
5). Sekcja Rekonstrukcji Historycznej
2. Sekcje są integralną częścią Klubu i podlegają Zarządowi Klubu
3. Bieżącą działalnością sekcji zajmują się ich kierownicy wyznaczani przez Zarząd i odpowiedzialni
przed Zarządem Klubu.
§ 8.
1. Klub prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną. Działalnością nieodpłatną objęte są działania
nienależące do sfery działań odpłatnych.
2. Do działalności odpłatnej należy między innymi:
1) organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,
2) prowadzenie kursów, szkoleń i obozów szkoleniowo – wypoczynkowych.
Rozdział IV
CZŁONKOWIE
§ 9.
1. Członkiem Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Klub posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych
3. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy obywatel Polski lub cudzoziemiec mający
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) korzysta z pełni praw publicznych,
3) utożsamia się z celami statutowymi Klubu i deklaruje chęć ich realizowania poprzez aktywny
udział w pracach Klubu,
4) złoży deklarację członkowską na piśmie,
5) opłaci wpisowe i składkę członkowską.
4. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie decyzji Zarządu Klubu.

5. Członkiem wspierającym Klubu może być osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu po zawarciu umowy
określającej zakres współpracy.
6. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i
rozwój Klubu, której Zarząd nadał godność Członka honorowego.
§ 10.
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,
2) szkolenia przez instruktorów i trenerów zatrudnianych przez Klub,
2) udziału w zebraniach i innych formach działalności statutowej,
3) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
4) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
5) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
6) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
7) noszenia odznak klubowych,
§ 11.
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) aktywnie uczestniczyć w działalności Klubu i realizacji jego celów,
2) przestrzegać przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminów i uchwał
władz Klubu.
3) regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 12.
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu – po uregulowaniu zobowiązań członkowskich,
2) wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Klubu,
3) w związku z zaleganiem z opłatą składki członkowskiej do 31 grudnia roku składkowego
4) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
5) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§ 13.
1. Regulamin opłacania oraz wysokość składek członkowskich Klubu ustala Zarząd Klubu na
początku roku kalendarzowego
Rozdział V
WŁADZE KLUBU
§ 14.
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu, zgodnie z regulaminem Klubu
i reprezentuje Klub na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 2 do 4 Członków wybieranych przez Zarząd Fundacji KREATIOS jako jednostki
macierzystej na drodze uchwały.
3. Ilościowy skład Zarządu każdorazowo uchwala Zarząd Fundacji KREATIOS.
§ 15.
1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1) realizacja celów Klubu,
2) uchwalanie planu finansowego oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Klubu,
3) opracowywanie projektów okresowych planów działalności oraz założeń budżetowych
4) powoływanie i rozwiązywanie sekcji, grup rekonstrukcyjnych i innych zespołów oraz w razie
potrzeby uchwalanie ich regulaminów,
5) organizowanie i nadzór nad współzawodnictwem sportowym oraz nad innymi imprezami,
6) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Klubu,
7) uchwalanie regulaminów,
8) przyjmowanie i skreślanie członków,

9) przyznawanie nagród i wyróżnień,
, 10) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
11) nadanie godności Członka honorowego,
Rozdział VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 16.
1. Majątek Klubu mogą stanowić:
1) ruchomości,
2) nieruchomości
3) fundusze, papiery wartościowe i środki pieniężne
2. Majątek Klubu powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) wpisowego,
3) z organizacji zawodów,
4) zbiórek publicznych,
5) darowizn pieniężnych i rzeczowych,
6) dotacji i subwencji,
7) sponsoringu,
8) spadków,
9) zapisów,
10) nawiązek,
11) sprzedaży zbędnego wyposażenia i sprzętu,
12) inne wpływy z działalności statutowej
3. Cały dochód Klubu służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań
publicznych lub statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Klubu.
4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na wydzielonym koncie Klubu.
5. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

