Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
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Członkowie Klubu dzielą się na:
zwyczajnych,
honorowych,
wspierających.
§9
C z ł o n k i e m z w y c z a j n y m Klubu moŜe być kaŜda osoba, która popiera cele i zadania Klubu, a nadto spełnia warunki:
a)
osoba fizyczna posiada pełną zdolność do czynności prawnych, złoŜyła pisemną deklarację o wstąpieniu do Klubu, wpłaciła wpisowe i składki
członkowskie,
b)
małoletni:
a.
w wieku od 16 do 18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych i spełniających inne warunki określone w ust. 1 a,
b.
w wieku do lat 16 mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mający zgodę ustawowych przedstawicieli i spełniają inne warunki
określone w ust. 1 a Osobom tym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz nie mogą brać udziału w głosowaniu na Walnych
Zebraniach Członków.
C z ł o n k i e m h o n o r o w y m moŜe być osoba fizyczna szczególnie zasłuŜona dla Klubu.
C z ł o n k i e m w s p i e r a j ą c y m moŜe być osoba prawna i fizyczna, zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała na jego rzecz
pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie poprzez swojego przedstawiciela.
§ 10
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnych deklaracji.
Godność Członka Honorowego Klubu nadaje Walne Zgromadzenie Członków Klubu na wniosek Zarządu.
§ 11
Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego,
2) zgłaszania postulatów i wniosków w sprawach Klubu,
3) korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez Klub,
4) korzystania z urządzeń i sprzętu Klubu na zasadach określonych przez Zarząd,
5) reprezentowania barw i noszenia odznaki Klubu,
6) udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez Klub,
7) odwoływania się od decyzji władz Klubu.
Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i głosu stanowiącego na zebraniach
członków Klubu.
§ 12
Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
1) brać czynny udział w działalności Klubu oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz klubu,
2) terminowo opłacać składki członkowskie,
3) chronić własność Klubu jako wspólne dobro,
4) dbać o dobre imię Klubu,
Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.
Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.
Członkowie wspierający obowiązani są realizować zadeklarowane świadczenia.

§ 13
Członkostwo ustaje wskutek:
1) dobrowolnego wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie,
2) zgonu członka Klubu,
3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub niewywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
4) pozbawienia godności Członka Honorowego przez Walne Zebranie Członków Klubu.
5) skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieopłacenia składek w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia,
6) wykluczenia z Klubu przez Zarząd za działalność na szkodę Klubu lub nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu albo w razie
prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu członka praw publicznych.
§ 14
Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań Klubu członkowie mogą otrzymać następujące wyróŜnienia:
1) pochwałę na piśmie,
2) dyplom,
3) Odznakę Honorową Klubu,
4) odznaki honorowe związków stowarzyszeń oraz regionalne,
5) odznaczenia państwowe.
§ 15
1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego Statutu, uchwał władz Klubu lub działalność na szkodę Klubu Zarząd Klubu moŜe nakładać na
członka zwyczajnego następujące kary:
1.
upomnienie,
2.
zawieszenie na okres od 6 miesięcy do 1 roku w prawach członka Klubu,
3.
wykluczenie.
a.
Ponowne przyjęcie do Klubu moŜe nastąpić najwcześniej po upływie 1 roku od daty wykluczenia.
……………………………………………...
(własnoręczny podpis)

