Regulamin Stowarzyszenia
Motocyklistów Moto Guzzi Klub Polska
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1. Członkiem Klubu może być jedynie osoba posiadająca motocykl marki Moto
Guzzi, chyba, że Zarząd postanowi inaczej.
2. Członkiem Klubu może zostać osoba spełniająca warunek z pkt. 1 oraz
dodatkowo zaopiniowana przez Pełnoprawnego Członka Klubu.
3. Kandydatura na Członka Klubu musi zostać zaakceptowana przez większość
Pełnoprawnych Członków Klubu właściwego dla miejsca zamieszkania
kandydata i Zarząd Stowarzyszenia.
4. Kandydat na członka Stowarzyszenia zobowiązany jest do uczestnictwa w
minimum jednym zlocie/spotkaniu ogólnopolskim organizowanym przez
Zarząd Stowarzyszenia.
5. Osoba przyjęta do Stowarzyszenia wpłaca jednorazowo bezzwrotne wpisowe, w
wysokości ustalonej na dany rok przez Walne Zebranie członków, w ramach
którego otrzymuje srebrną odznakę Stowarzyszenia i naszywkę.
6. Członka Klubu obowiązuje regularne wpłacanie składek - raz w roku do
końca marca.
7. Decyzję

o

wysokość

przedstawieniu

przez

rocznej

składki

Skarbnika

klubowej

podejmuje

sprawozdania

z

Zarząd

zamknięcia

po

roku

finansowego, najpóźniej do końca stycznia roku następnego.
8. Członek Klubu zobligowany jest do obecności przynajmniej raz w miesiącu na
zebraniach klubowych właściwych dla miejsca zamieszkania.
9. Zarząd Klubu jest upoważniony przez swych członków do podjęcia decyzji o
nadaniu tytułu Honorowego Członka Klubu.
10. Członek Klubu może zostać pozbawiony statusu Pełnoprawnego Członka
decyzją Zarządu na podstawie autonomicznej decyzji lub podjętej na wniosek
innych Pełnoprawnych Członków Klubu, gdy:
•

w rażący sposób nie przestrzega regulaminu Klubu

•

ewidentnie działa na szkodę Klubu.

11. Członek Klubu, wobec którego postawiono wniosek o pozbawienie go
Pełnoprawnego Członkowstwa ma prawo do obrony swojego statusu przed
Zarządem w wyznaczonym przez Zarząd terminie.
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12. Każdy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zarząd
o

swojej

możliwej

jednocześnie

nieobecności

wybranemu

na

przez

Walnym

siebie

Zebraniu,

członkowi

przekazując

Stowarzyszenia

pełnomocnictwo do głosowania w jego imieniu. Nie zastosowanie się do tego
wymogu skutkuje utratą zniżki w opłacie za uczestnictwo w najbliższym zlocie
organizowanym przez Stowarzyszenie
13. Zmiany dotyczące Regulaminu Moto Guzzi Klub Polska dokonywane są
zwykłą większością głosów przez Pełnoprawnych Członków Klubu na walnych
zebraniach zwoływanych przez Zarząd.
Struktura Klubu:
Klub na zewnątrz reprezentuje Zarząd, który podejmuje także decyzje dotyczące
bieżącej działalności Klubu.
•

Siedziba zarządu mieści się w Warszawie przy ul. Kaczeńca 4/6 (siedziba
oficjalnego importera marki Moto Guzzi)

•

Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

W skład Zarządu wchodzą:
•

Prezes – ma obowiązek uczestniczyć w każdym zebraniu Zarządu oraz w
każdym zebraniu regionu warszawskiego, które odbywają się w siedzibie
Zarządu lub innym wskazanym przez Prezesa miejscu.

•

Wiceprezesi – mają obowiązek uczestniczyć w każdym zebraniu w
siedzibach regionalnych oraz co najmniej raz na kwartał w siedzibie
Zarządu i na każde wezwanie Prezesa.

•

Skarbnik – ma obowiązek uczestniczenia w każdym zebraniu w siedzibie
regionalnej właściwej dla miejsca jego zamieszkania oraz co najmniej raz
na kwartał w siedzibie Zarządu i na każde wezwanie Prezesa.

Wybór Zarządu:
Prezesa Klubu wybierają zwykłą większością głosów Pełnoprawni Członkowie
Klubu na walnym zebraniu zwoływanym w tym celu przez Zarząd.
Wyboru Prezesa można dokonać wyłącznie osobiście podczas walnego zebrania.
Kadencja Prezesa trwa 2 lata.

Stowarzyszenie Motocyklistów Moto Guzzi Klub Polska
ul. Kaczeńca 4/6 04-566 Warszawa
KRS 0000236056

Decyzję o odwołaniu Prezesa Klubu podejmują zwykłą większość głosów
Pełnoprawni Członkowie Klubu na walnym zebraniu zwołanym w tym celu przez
Zarząd większością głosów z wyłączeniem Prezesa.
Wiceprezesami Moto Guzzi Klub Polska zostają Prezesi klubów regionalnych
po zaakceptowaniu ich kandydatury większością głosów na walnym zebraniu.
Skarbnika

klubu

wybierają

zwykłą

większością

głosów

Pełnoprawni

Członkowie Klubu na walnym zebraniu zwoływanym przez Zarząd.
Wyboru Skarbnika można dokonać wyłącznie osobiście podczas walnego
zebrania. Kadencja Skarbnika trwa 2 lata. Decyzję o odwołaniu Skarbnika
podejmują zwykłą większość głosów Pełnoprawni Członkowie Klubu na walnym
zebraniu zwołanym przez Zarząd lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Wybór Komisji Rewizyjnej:
Komisje Rewizyjną wybierają zwykłą większością głosów Pełnoprawni Członkowie
Klubu na walnym zebraniu zwoływanym w tym celu przez Zarząd.
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków:
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i jednego Członka.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej
kontroli.
3. Prawo

zwołania

Nadzwyczajnego

Walnego

Zebrania

Członków

w

razie

stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.
4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w celu rozpatrzenia wniosków o udzielenie
(lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia.
5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.

Sposób podejmowania decyzji:
Ostateczne i niepodważalne decyzje w sprawach bieżącej działalności Klubu
podejmuje Zarząd.
Przed ich podjęciem Zarząd może skonsultować się z Pełnoprawnymi Członkami
Klubu w celu zasięgnięcia ich opinii.
Stowarzyszenie Motocyklistów Moto Guzzi Klub Polska
ul. Kaczeńca 4/6 04-566 Warszawa
KRS 0000236056

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku, gdy głosy się
równoważą, głos Prezesa liczy się podwójnie.

Współpraca Klubów regionalnych:
Kluby Regionalne mogą być powoływane wyłącznie przez Pełnoprawnych Członków
Klubu Moto Guzzi Klub Polska.
Pełnoprawni Członkowie Klubu pragnący powołać Klub Regionalny zgłaszają
swojego przedstawiciela, który przed Zarządem przedstawi obszar działalność,
przyszłe cele Klubu Regionalnego oraz sposoby ich realizacji. Decyzję o powołaniu
Klubu Regionalnego podejmuje Zarząd. Kluby Regionalne mogą przyjmować w swoje
szeregi nowych członków wyłącznie na zasadach ogólnych Moto Guzzi Klub Polska.
O przyjęciu nowego członka Prezesi Klubów Regionalnych informują Zarząd.
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