Regulamin Stowarzyszenia Klub Fantastyki Zardzewiały Topór
I. Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Fantastyki Zardzewiały Topór i zwane jest dalej
„Stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie może używać również skróconej formy nazwy
KF Zardzewiały Topór.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o
stowarzyszeniach.
4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy z dnia 7 kwietnia
1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z
późn. zm.) oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Terenem działania stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gdańsku, pod adresem ul. K. Wallenroda
14/12, 80-438 Gdańsk
7. Przedstawicielem

reprezentującym

Stowarzyszenie

jest

Mateusz

Zachciał,

zamieszkały w Gdańsku, przy ul. Zbyszka z Bogdańca 10, 80-419 Gdańsk.
II. Cel i środki działania
1. Celem Stowarzyszenia jest:
– integracja miłośników fantastyki i/ lub form teatralnych
– organizacja lokalnych spotkań i zebrań o akcentach fantastyki i/ lub form
teatralnych
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
– organizowanie

dla

członków

Stowarzyszenia

zebrań

i

spotkań

tematyce

fantastycznej i teatralnej
– propagowanie działań własnych o akcentach fantastyki i/ lub form teatralnych.
III. Członkowie Stowarzyszenia
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać:
– osoba pełnoletnia
– osoba od 16. roku życia za pisemna zgodą opiekuna prawnego.
2. By zostać Członkiem Stowarzyszenia, należy:
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– przedstawić Deklarację Członkowską, której wzór określa osobna uchwała
Stowarzyszenia
– uiścić

składkę

członkowską,

której

wysokość

określa

osobna

uchwała

Stowarzyszenia
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy Członków. Żaden z
Członków Stowarzyszenia nie pobiera wynagrodzenia za pracę na rzecz
Stowarzyszenia.
4. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do uczestnictwa w organizowanych przez
Stowarzyszenie

przedsięwzięciach,

a

w

przypadku

przedsięwzięć

ogólnodostępnych dla społeczeństwa na uczestnictwo na specjalnych warunkach,
określanych

każdorazowo

osobną

uchwałą

Stowarzyszenia.

Członkowie

Stowarzyszenia mają prawo do korzystania z zasobów Stowarzyszenia na
warunkach

określonych

osobną

uchwałą

Stowarzyszenia.

Członkowie

stowarzyszenia mają prawo do zgłaszania własnych wniosków dotyczących pracy
Stowarzyszenia.
5. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:
– przestrzegania

niniejszego

Regulaminu

i

uchwał

ustanowionych

przez

Stowarzyszenie
– dbania o mienie Stowarzyszenia, a w przypadku utraty lub zniszczenia mienia z
winy Członka, Członek zobowiązany jest do naprawy wyrządzonej szkody
– regularnego opłacania składki członkowskiej, której wysokość i częstotliwość
określa osobna uchwała Stowarzyszenia.
6. Usunięcie Członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na wskutek:
– pisemnej rezygnacji Członka z uczestnictwa w Stowarzyszeniu
– śmierci Członka
– nie opłacenia składki przez pół roku.
IV. WARUNKI WAŻNOŚCI UCHWAŁ
1. Uchwały są podejmowane przez głosowanie jawne, w obecności połowy członków
stowarzyszenia uprawnionych do głosowania bezwzględną większością głosów.
V. Finanse Stowarzyszenia
1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się składki członkowskie Członków
Stowarzyszenia.
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2. Wysokość i częstotliwość składek członkowskich corocznie ustala się w osobnej
uchwale Stowarzyszenia.
VI. Postanowienia końcowe
1. Zmiany w powyższym

Regulaminie ustalają Członkowie w jednogłośnym

głosowaniu.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, nowa treść Regulaminu zostanie przedstawiona
organom nadzorującym, innym organom oraz Członkom Stowarzyszenia.
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