Regulamin
działania Klubu Seniora
przy Stowarzyszeniu Instruktorów i Trenerów Polskiego Związku
Narciarskiego
§1
Klub Seniora jest częścią organizacyjną Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów PZN i
działa w ramach obowiązującego statutu
§2
Klub Seniora opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
§3
Celami działalności Klubu Seniora jest:
1. Skupienie pomocników Instruktora, Instruktorów i Trenerów narciarskich.
2. Prowadzenie działalności celem integracji środowiska narciarskiego.
3. Działania w ramach Statutu oraz regulaminu Klubu Seniora na rzecz rozwoju
narciarstwa oraz bezpiecznego wypoczynku zimowego.
4. Doskonalenie umiejętności oraz organizowanie unifikacji dla członków Klubu
Seniora i członków SITN w ramach obowiązujących przepisów i wytycznych Zarządu
Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów PZN.
§4
Klub Seniora realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie działalności propagandowej w ramach udzielonych pełnomocnictw przez
2. Zarząd SITN-PZN.
3. Działalność integracyjno-szkoleniową.
4. Prowadzenie szkolenia, doskonalenia i unifikacji dla członków Klubu Seniora oraz
poszerzenia tej działalności zgodnie z wytycznymi Zarządu SITN-PZN.
§5
1. Członkiem Klubu Seniora może być każda osoba fizyczna i prawna, która spełnia
wymogi § 9 punkt 1-3 Statutu SITN-PZN.
§6
Członkiem Klubu Seniora może być każdy członek Stowarzyszenia, który złoży deklarację
oraz spełni wymogi formalno- prawne np. K-50 lat, M-60 lat.
§7
Członkowie Klubu Seniora SITN-PZN maja prawo do:
1. Czynnego i biernego wyboru władz Klubu.
2. Uczestniczenia we wszystkich organizowanych przez Klub imprezach.
3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Klubu.

§8
Członkowie Klubu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania Statutu Stowarzyszenia i Regulaminu Klubu Seniora.
2. Przestrzegania i wykonywania uchwał dotyczących działalności Klubu.
3. Brania aktywnego udziału w bieżącej działalności Klubu.
§9
Członkostwo Klubu Seniora ustaje w wyniku:
Dobrowolnej rezygnacji.
Skreślenia z listy członków w wyniku wykluczenia, w zastosowaniu § 12 pkt. b, c, d
Statutu SITN-PZN.
Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia
w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji.
§ 10
1. Władzami Klubu seniora jest:
a) Zebranie ogólne członków Klubu,
b) Zarząd.
2. Kadencja Zarządu Klubu trwa 4 lata.
3. Uchwały Zarządu oraz wytyczne dotyczące działalności Klubu zapadają zwykłą
większością głosów.
4. Zebranie ogólne Klubu zwołane i odbyte w drugim terminie jest prawomocne bez
względu na liczbę obecnych członków.
§ 11
1. Najwyższą władzą Klubu Seniora jest zebranie ogólne członków.
2. Zebranie może mieć charakter zebrania zwyczajnego lub nadzwyczajnego.
3. Zebranie nadzwyczajne może być zwołane na wniosek 25% członków Klubu Seniora,
Komisji Rewizyjnej, Zarządu Stowarzyszenia.
§ 12
Walne zebranie jest kompetentne do:
Uchwalania kierunków działania Klubu.
Wyboru zarządu Klubu.
Uchwalania Regulaminu Klubu Seniora.
Uchwalania regulaminu wyborczego oraz innych regulaminów nakreślających
działalność Klubu.
§ 13
1. Zwyczajne zebranie powoływane jest raz na 4 lata.
2. Nadzwyczajne zebranie może być zwołane z § 11 pkt. 3.
3. Zebranie zwyczajne Klubu odbywa się w terminie i miejscu Walnego Zebrania
Stowarzyszenia oraz w innym terminie po zawiadomieniu w sposób zwyczajowy
członków Klubu Seniora.

§ 14
1. Zarząd Klubu Seniora kieruje działalnością Klubu zgodnie z regulaminem, uchwałami
i wytycznymi władz nadrzędnych.
2. Zarząd klubu składa się z 5-7 członków, w tym Prezesa, Sekretarza, Członków.
3. Prezes Zarządu Klubu wybierany jest przez zebranie Zarządu spośród jego członków.
4. Członkowie Zarządu mogą mieć przydzielone piony tematyczne.
5. W przypadku zmniejszenia stanu Zarządu do ustalonego można dokooptować 1/3
stanu ustalonego w regulaminie.
§ 15
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Wykonywanie uchwał zebrania członków.
2. Ustalanie planu i programu działania Klubu i Zarządu
3. Zwoływanie zebrań członków Klubu.
4. Występowanie do władz zarządu Stowarzyszenia z wnioskami dotyczącymi
działalności Stowarzyszenia i Klubu Seniora.
5. Rozpatrywanie sporów między członkami Klubu.
§ 16
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w razie potrzeby jednak nie rzadziej niż 2 razy w
roku.
2. Regulamin pracy Zarządu określa tryb działalności oraz zasady podejmowania
decyzji.
§ 17
1. Regulamin Klubu Seniora opracowany jest przez Zarząd Klubu.
2. Regulamin Klubu zatwierdzany jest przez zebranie ogólne członków Klubu.
3. Zmiany regulaminu Klubu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia zwykłą
większością głosów.
4. Regulamin Klubu i dokonywane zmiany wymagają zatwierdzania przez Zarząd
Stowarzyszenia SITN-PZN.

