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REGULAMIN
KLUBU KIBICÓW GARBARNI KRAKÓW
UCHWALONY DNIA 16 MAJA 2009 ROKU

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
Art. 1
Niniejszy Regulamin ustanawia procedury działalności „Klubu Kibiców Garbarni Kraków”, w dalszej części
dokumentu zwanego „Klubem”.
czas trwania i podstawy formalne
Art. 2
1. Klub utworzony jest na czas nieokreślony.
2. Wszelkie działania Klubu są podejmowane na podstawie i w granicach postanowień niniejszego Regulaminu
oraz prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
siedziba i teren działania
Art. 3
1. Siedzibą Klubu jest miasto Kraków.
2. Głównym terenem działania Klubu jest miasto Kraków. Dla właściwej realizacji swoich celów Klub moŜe
prowadzić działalność na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Klub moŜe współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym
profilu działania.
działalność w Klubie
Art. 4
Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków i nie moŜe być dla członków źródłem gratyfikacji finansowych.
zakres regulacji

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
Art. 5
1. Celem Klubu jest działalność na rzecz środowiska kibiców Robotniczego Klubu Sportowego Garbarnia Kraków, a w szczególności:
1) dbałość o sportową atmosferę podczas zawodów z udziałem RKS Garbarnia Kraków,
2) umoŜliwienie aktywnego udziału kibiców RKS Garbarnia Kraków w zawodach sportowych rozgrywanych poza własnym stadionem,
3) integracja środowiska kibiców RKS Garbarnia Kraków,
4) wzmacnianie więzi pomiędzy DruŜyną i kibicami,
5) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów opartych na wzajemnym szacunku i sportowej rywalizacji
z innymi organizacjami kibiców,
6) kultywowanie tradycji RKS Garbarnia Kraków,
7) wspieranie działań władz RKS Garbarnia Kraków,
8) dbałość o prestiŜ społeczny i powiększanie znaczenia RKS Garbarnia Kraków w środowisku sportowym.
2. Szczególnym celem Klubu jest propagowanie kultury dopingu oraz zasad fair play podczas zawodów sportowych.
sposoby realizacji celów Klubu
Art. 6
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) przygotowywanie opraw widowisk sportowych i prowadzenie dopingu podczas ich trwania,
2) organizacyjne przygotowywanie uczestnictwa grup kibiców w meczach wyjazdowych,
3) organizacja uroczystości i spotkań osób związanych z RKS Garbarnia Kraków,
4) utrzymywanie kontaktów z zawodnikami,
5) obchody waŜnych rocznic oraz upamiętnianie osób zasłuŜonych dla RKS Garbarnia Kraków,
6) wyraŜanie opinii na temat spraw dotyczących RKS Garbarnia Kraków
7) współpracę z jednostkami samorządowymi Miasta Krakowa,
8) inne działania dla realizacji celów Klubu.
działania zakazane
Art. 7
Wszelkie przejawy działalności członków Klubu noszące znamiona zachowań rasistowskich, propagujących
przemoc i nienawiść wobec innych osób bądź środowisk są zakazane i stanowią naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu oraz są podstawą do pociągnięcia członka do odpowiedzialności dyscyplinarnej w ramach
Klubu.
cele Klubu
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ROZDZIAŁ III
Członkowie Klubu
członkowie Klubu

Art. 8

Klub tworzą członkowie:
1) zwyczajni,
2) honorowi.
zdolność do członkostwa
Art. 9
1. Członkiem zwyczajnym moŜe zostać kaŜda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą
naleŜeć do Klubu za zgodą przedstawicieli ustawowych.
2. Członkiem honorowym moŜe zostać kaŜda osoba spełniająca kryteria, o których mowa w ust. 1, szczególnie
zasłuŜona dla Klubu bądź RKS Garbarnia Kraków, na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu. Uzyskanie członkostwa honorowego nie skutkuje utratą uprawnień członka zwyczajnego.
nabycie członkostwa
Art. 10
1. Członkostwo w Klubie nabywa się poprzez złoŜenie do Zarządu deklaracji o woli przystąpienia do Klubu.
2. Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia deklaracji o woli przystąpienia do Klubu. O fakcie oraz przyczynie odmowy Zarząd zawiadamia zainteresowaną osobę w terminie do 14 dni od otrzymania deklaracji o woli przystąpienia do Klubu. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia, które ma
prawo uchylić decyzję Zarządu. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest w tym przedmiocie ostateczna.
3. Członkostwo honorowe nabywa się w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu
lub grupy przynajmniej 1/4 członków posiadających prawo głosu stanowiącego w Walnym Zgromadzeniu.
ustanie członkostwa
Art. 11
Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) śmierci członka,
2) pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych i braku zgody przedstawiciela ustawowego na dalsze
członkostwo w Klubie,
4) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu na piśmie po uregulowaniu zaległych zobowiązań
wobec Klubu,
5) wykluczenia członka z Klubu na mocy prawomocnego orzeczenia Komisji Rewizyjnej w sytuacji działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
ewidencja członków
Art. 12
Rodzaje i wzory dokumentów oraz zakres obowiązków Zarządu w zakresie ewidencji członków Klubu określa
szczegółowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
prawa członków
Art. 13
1. Wszyscy członkowie Klubu mają prawo do:
1) wyraŜania opinii na temat działalności Klubu oraz poszczególnych jego organów,
2) udziału w pracach i realizacji celów regulaminowych Klubu,
3) posiadania legitymacji i odznaki Klubu,
4) nieodpłatnego korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu,
5) korzystanie z innych uprawnień przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Członkowie posiadający prawo głosu stanowiącego w Walnym Zgromadzeniu mają prawo do zgłaszania
wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu, na zasadach określonych postanowieniami niniejszego
Regulaminu i uchwał Walnego Zgromadzenia, z zastrzeŜeniem kompetencji organów Klubu.
obowiązki członków
Art. 14
1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w pracach Klubu i realizacji jego celów
regulaminowych.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku wykonywania świadczeń na rzecz Klubu.
3. Wszyscy członkowie Klubu są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz
uchwał i zarządzeń organów Klubu, a takŜe dbania o dobre imię Klubu i przyczyniania się do wzrostu jego
znaczenia.
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ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu
władze Klubu

Art. 15-38
(pominięte)

ROZDZIAŁ V
Majątek Klubu
majątek Klubu; składki członkowskie
Art. 39
1. Majątek Klubu powstaje z dobrowolnych składek członkowskich.
2. Wysokość składek członkowskich określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
3. Zarządzanie majątkiem Klubu prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
decyzje w sprawach majątkowych
Art. 40
Decyzje w sprawach majątkowych podejmuje Zarząd w ramach postanowień niniejszego Regulaminu oraz
uchwał Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
Art. 41
Uchwałę w sprawie zmiany niniejszego Regulamin lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.
wykładnia i wejście w Ŝycie Regulaminu; sprawy nieuregulowane
Art. 42
1. Obowiązującej członków Klubu wykładni niniejszego Regulaminu dokonuje Komisja Rewizyjna.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz powszechnie uznane zwyczaje.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia.
zmiana Regulaminu; rozwiązanie Klubu
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