
Regu-amin dzialania Sekcji Spo巾OWei ”PUMA” przy Ma「iahskim

Ruchu lnicjatyW Ekonomiczno-Spo書ecznych w PuszcZy Ma「iahskiej

cha「akte「 p「aWny, naZWa, te「en dzia十ania, Siedziba wtadz

1. Sek車Sportowa tO dob「owo-ne z「zeSZenie os6b zainte「esoWanyCh aktywno§cia

sportowa i k「zewieniem kultu「y fizycznej・

2. Sek班Sportowa dzia†a na podstawie:

a) Statutu Ma「iahskiego Ruchu lnidatyw Ekonomiczno-SpotecznyCh (MRIES);

b) Regu-aminu dziatania Sekdi Sportowej・

sekQja Sportowa jest zatO之ycie-em druZyny Pitki siatkowej・

§3

1. Sekcja Sportowa mO之e twOrZy6 inne d「u之yny SPOrtoWe.

2, SekQje Sportowa za†o之OnO na CZaS nieok「e§lony・

sekQja Sportowa POSiada barwy klubowe, kt6ryni sa koIor niebieski i bfafy.

siedziba sek軸est Puszcza Ma「iahska, ul. Kr6Ia Jana Sobieskiego l

1. Sek。a Sportowa oPie「a swd兎dziatainose na p「aCy SPcteCZn弼CZtonk6w.

2. SekQja Sportowa mO之e do 「ea-izadi okre的nych zadah zatrudnia6 p「acownik6w・

po ak∞PtaQji Za「zadu MRIES・

Rozdzia† =

Ce= S「odki dziafania

celem dziatania Sek匂i Sportowe口est k「zewienie kultury fizycznej, WyChowania

poprzez kulture fizyczna l SPOrt.

1



§8

1. Sek班SportoWa 「ea"zuje swOje cele przeZ:

a) sp「aWOWanie opieki wychowawCZej i szkoleniowej nad cz十onkami SekQji

b) uczeS輔WO W 「OZgryWkach i zawodach sportOWyCh 「angi krajowg再raz

miedzyna「Od owej ;

c) organizowanie zawod6w言mprez SPOrtoWyCh i rek「eacyjnych;

d) wSP6tdziafanie z wladzami pa軸OWymi・ SamOrZapeVvym。 innymi podmiotami

wspie「ajapymi ce-e statutOWe Sekdi o「aZ Zwiazkami sportowymi w celu

zapewnienia cztonkom k-ubu wlaSc-WyCh warunk6w do uprawniania spo血

cz†onkostwo W Sekdy SportoWej ,,PUMA”’PraWa i obowiazki

§9

1. Cz†onkowie Sekcji Sportowej dzielasie na:

a) cztonk6w zwycZajnych;

b) cztonk6w uczeStnik6w;

c) cz†onk6w hono「OWyCh;

d) cztonk6w wspie「ajacych"

§10

1. Wymagania dotyczape CZtonkostwa:
a) cztonkiem zvvyczajnym mOZe by6 peinoletnia osoba fizyczna majapa pe†na

zdolno§6 do czynnO§ci p「awnyCh’nie pozbawiona p「aW Pu輔cznych’

zamieszkaねW k「aju lub za granica;

b) cz-onkiem uczeStnikiem moZe by6 osoba ma†o-etnia za zgoda przedstawicieli

c) cz†onkiem hono「oWym mO之e by6 osoba fizyczna zaS山Zona dla 「OZWOju Sekdy

sportowej spe皿ajapa warunki §1O pkt l ;

d) godno§6 cztonka hono「owegO nadaje sie na wniosek cztonk6w zwyczajnych;

e) cztonkiem wsPieralapym mOZe by6 osoba fizyczna i prawna SPetniajapa

warunki §10 pkt l", WSPierajapa materia-nie i finansowO dzia†aino§6 Sekdi

2. Zarzad Sekcji Sportowej p「zekazuje info「maQje o p「ZyJeClu nOWyCh czIonk6w

Zarza申owi MRIES・

1. P「z府e w POCZet CZtonk6w SekQji Sportowej nastePuje =a POdstawie pisemnej

dekla「acji wstapienia do Sekcji Sportowej zgodnie z §10 pkt l -

2. Wz6r dekIaradi wstapienia w pOCZet Sekdy Sportowej stanOWi zatapznik nr l
do niniejszego Regulaminu dzia†ania・

3, Decy砧O P「Z涙ciu do Sekdi Sportowej podgivuje Zarzad Sekdi Sportowej・
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§12

a) uczeStniczy6 w k「ajowych i zag「anicznych zawodach sportOWyCh, Obozach

szkoleniowych na zaSadach ok「e約nyCh p「ZeZ Sekdi Sportowa;

b) zgfasza6 i wysuWa6 postufaty i wnioski o「az OCenia6 dziatalno§6 Sekdy

Spo巾OW匂・

§13

obowiazki Cztonk6w Sek部Sportowe主PUMA ”:

a) przeSt「Zega6 p「zepis6w akttw p「aWnyCh zawartyCh w §1 pkt"1 ’2;

b) aktywnie uczestniczy6 w dziatalnoSci na 「zeCZ 「OZWgiv Sek。i Sportowej;

stale podnosi6 poziom spOrtoWy;

uczestniczy6 w zawOdach sportoWyCh o「ganizowanyCh przez Sekcje Sportowa;′　　　　〃　1 __L__し○○....、lノ:タ、」

C

d) uczeStnICZyCWZaWUuaしl’叩u‥〉’’J〉‥ 〉“g‾“““‾‾-‾_ ’ “

e) 「egu-a「nie i terminowo dokonywa6 opfat cztonkowskich・

§14

1 , Cz†onkostwo W Sekdi Sportowej ustaje na skutek:

a) dob「owo-nego wyStaPienia z Sekdy Sportowej zg†oszonegO Pisemnie;

b) wykIuczenia przez P「Zedstawicieli Sek。i Sportowej w prZyPadku naruSZania

postanowieh zawartyCh w §1 pkt l・2, §10 pkt l, §13 a,b,C,d o「az prOWadzenia

dzia†alno§ci sp「zecZnej z wIw postanOWieniami;

c) wyk-uczenia z pOWOdu nieusprawiedliwionego Zalegania z o囲Skfadki

d) cz†onek Sek。rsportoWej mo之e by6 zawieszony W P「aWaCh cz†onka w p「ZyPadku

nie uczestniczenia w spOS6b czynny W reat画i zadah i ce-6w Sek。i Sportowej

§8 pkt l a,b,C’d’§13 a,b,C,d przez PrZedstawicie“ Sekdy Sportowej (ZaWieszenie

w p「awach cztonka Sekdi Sportowej pOlega na Ok「esowym POZbawieniu

uprawnieh zawartyCh w niniejszym Regulaminie dziatania Sekdi Sportowej);

e) §mie「ci (ZgOnu) cz†onka Sek画Sportowej;

f) likwidady sekQji.

2. Zarza申Sek句i Sportowej przekazuje info「ma垂o ustaniu cztonkostwa Za「Z如wi

MRIES.



Rozdzia† lV

wねdze Sekdi Sportowej ”PUMA”

vvIadzami Sekdi Sportowej jest Zarza申SekQji Sportowej (P「ZeWOdniczapy

i wicep「zewOdniczacy〉 ・

§16

cztonkowie Sekdy Sportowej wybieraja p「zeWOdniczapego i wicep「ZeWOdniczapego・

a nast?Pnie przedstawiaja do akcepta部Za「Z如owi MRIES

zarzad Sekdi Sportowej ma p「aWO uCZeStniczy6 w zebraniach Za「Z争du Mariahskiego

Ruchu IniQjatyw Spateczno置Ekonomicznych w sp「aWaCh dotyczapych dziataino§ci

Sekcji Sportowej・

1. SekQja Sportowa uSta-a sportowy i finansowy plan dzia†ania dru之yny Pitki

siatkowej przedktadajap do akceptadi Zarzedu MRIES, O「aZ Odpowiada za jego

「ealiza煎, ZgOdnie z 「egulaminem §1 pkt 2.

2. Za sp「awoZdawczoS6 merytcnyCZna i finansowa z 「ealizady zadah prowadzonych

p「zez sekQje odpowiada Za「Zad Sekcji.

3. Zarzad SekQji Sportow匂Iub osoba p「zez niego vvyznaCZOna SPOrZ争dza

sp「awozdanie opisowe z dzia†alno§ci sportowej i finansowej w te「minie zeb「ah

sprawozdawczych i sprawozdawczo-Wybo「czych MRIES’Za POP「Zedni 「Ok

kaIenda「zovvy, nie p6緬ej jednak ni之do kohca stycznia ka之dego bieZapego 「Oku"

§19

Do reprezentOWania na zewn印Z O「aZ dziatania w imieniu Sek部Sportowej

upowa之niony jest p「zeWOdniczacy’Wicep「zewodniczapy lub osoby p「ZeZ nich

WyZnaCZOne ・

Rozdzia† V

Fundusze SekQji Sportowej ”PUMA’’

§20

1. SekQja Sportowa finansowana jest pOP「ZeZ Mariahski Ruch in吟jatyw

Ekonomiczno-Spo†ecznych z funduszy:

a) wpisowego do Sekdy Sportowej i skfadek cz†onkowskich, kt6rych te「min,

spos6b i wysoko§6 przyjmowania ustala Za「Z争d SekQji Sportowej;

b) §rodk6w pubIicznych i poza「Zedowych;

c) dota勘da「owizn’SPadk6w’darowizn od os6b prawnych i fizycznych;



d) zbi6rek pu帥CZnyCh;

e) stodk6w finansowyCh U「zedu Gminy w Puszczy Ma「iahskiej.

2. Sek軸Sportowa korzysta Z Subkonta bankowego udostepnionego p「ZeZ MRIES

na zasadach okre§lonych w podjetej uchwale.

za「zadzanie §rodkami finansovymi uzyskanymi zgodnie z §20 pktl a,b,C,d’e

「ozchodowane b?da zgodnie z §7 i §8・

zmiany Regulam叫roZWi争zanie Sekdi Sportow可vPUMA”

§22

1. Zmiany Regutam血uchwala Za「Z如MR旧S.

2. Zmiany w 「egu-aminie moga by6 wp「owadzone na wniosek Sekdi Sportow可

Rozwiazanie SekQji Sportowej nastePuje na pOdstawie uchwaly Za「Z叫MRIES

WSytuaCji:

a) wniosku cz†onk6w Sek函

b) dziatalno§ci sp「zecznej ze statutem MRIES;

c) b「aku sprawozdawczo§ci me「ytorycZnej i finansowej w ok「esach 「OZliczeniowych.

§24

1, W razie rozwiazania Sek部Spohowej dotyczy §23 Zarzad wyznacZy Komisje

Likwidacyjna w sktadzie 5 os6b.

2, W skfad komisj川kwida《ayjnej wchodza:

a) Za「z如SekQji Sportowej’W Sktadzie dw6ch os6b;

b) przedstawicieIe Za「zadu MRIES’W Sktadzie dw6ch os6b;

c) cztonkowie Sek部Sportowej’W Sktadzie jednego cztonka zgodnie z §1 1.

3. Przewodniczacym Kom画Likwidac両軸est p「zedstawiciel Za「z坤u MRIES.

§25

pozostafy po 「ozWiazaniu Sekcji Sportow句maj卸ek stanowi v幅sno§6 Ma「iahskiego

Ruchu lniejatyw Ekonomiczno-Spotecznych w Puszczy Ma「iahskiej.

zarzad Sekdy udzie旧nforma部Komisji Rewiz面ej o dziatalno§ci Sekcji Sportowej-

zgodnie z Statutem MRIES-
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Rozdzia† V=

PostanOWienia kohcowe

Regulamin dzia十ania Sekcji Sportowej wchodzi w之ycie po zatwierdzeniu

przez za「zed MRIES"

Za「z如MRIES:

sz亡of B.

Wz6「 dekia「acll

髭錫恕z如
Gの駕森居館

Za 「Z到 Sek画Sportowej ”PUMA’’:
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