Regulamin Klubu Seniora „Krokus”
działającego przy Radzie Osiedla Zasole w Oświęcimiu
§1
Postanowienia ogólne
1. Klub Seniora Krokus został utworzony przy Radzie Osiedla Zasole.
2. Klub swoją działalność opiera na niniejszym regulaminie.
3. Klub nie posiada osobowości prawnej.
4. Klub swoją działalnością obejmuje teren działania Rady Osiedla Zasole.
5. Członkiem klubu może zostać każdy zainteresowany uczestnictwem w jego działalności i po
złożeniu deklaracji o przystąpieniu do Klubu ( załącznik nr 1).
§2
Cele i ich realizacja
1. Aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego zorganizowanego spędzania czasu
wolnego.
2. Inicjowanie i utrzymywanie więzi koleżeńskich wśród seniorów-członków klubu.
3. Organizowanie dla członków klubu życia towarzyskiego, w tym spotkań, odczytów,
wycieczek, imprez kulturalnych itp.
4. Organizowanie grup zainteresowań o tematyce zawodowej, kulturalnej, sportowej itp.
5. Nawiązywaniu kontaktów z innymi klubami seniora działającymi w mieście i kraju.
6. Wspieranie rozwoju zainteresowań członków klubu.
7. Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich otoczenia.
8. Realizacja podjętych inicjatyw.
9. Działania na rzecz zwiększania udziału i aktywności seniorów w życiu społecznym.
10. Integracja społeczna seniorów z różnych środowisk, różnego pochodzenia i narodowości.
§3
Klub realizuje swoje cele poprzez
1. Rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowisk seniorów.
2. Organizowanie

spotkań

tematycznych,

wycieczek

krajoznawczych,

turystycznych,

kulturoznawczych, imprez okolicznościowych, różnego rodzaju grup zainteresowań.
3. Współpracę z Radą Osiedla Zasole.

4. Inna działalność niezbędną dla realizacji celów klubu.
§4
Zarządzanie i organizacja
1. Organem stanowiącym klubu jest zebranie ogólne członków klubu.
2. Organem wykonawczym jest Zarząd klubu, w skład którego wchodzą:
1.

–przewodniczący

2.

zastępca przewodniczącego

3.

skarbnik

4.

sekretarz

5.

członek Zarządu

3. Klub Seniora Krokus zarządzany jest przez Zarząd klubu we współpracy z Radą Osiedla
Zasole.
4. Członkowie Zarządu są wybierani na zebraniu ogólnym w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów na dwuletnią kadencję.
5. Zebranie wyborcze organizuje Zarząd Osiedla Zasole.
6. Członkowie ze swojego grona wybierają Przewodniczącego zebrania, jego zastępcę oraz
trzy osobową komisję skrutacyjną.
7. Zarząd działa w interesie swoich członków.
§5
Zasady działalności Klubu Seniora Krokus
1. Zarząd Klubu Seniora Krokus sporządza roczny plan pracy klubu w porozumieniu z
członkami klubu i Radą Osiedla Zasole.
2. Miesięczne plany zajęć wywieszane są w siedzibie klubu i zamieszczane na stronie
internetowej Rady Osiedla Zasole.
3. Dni i godziny zajęć ustalane są przez członków klubu w porozumieniu z Radą Osiedla
Zasole.
§6
Dokumentacja klubu
1. Deklaracja przystąpienia ( załącznik nr 1).
2. Plan pracy klubu i sposoby jego realizacji.
3. Sprawozdania z działalności klubu.

4. Dokumentację przechowuje się w siedzibie klubu.
§7
Finanse
1. Finansowanie działalności klubu jest realizowane ze środków:
1. miesięcznych składek członkowskich, których wysokość i zasady uiszczania ustala
Zarząd klubu,
2. środków finansowych Rady Osiedla Zasole w ramach planu rzeczowo - finansowego,
3. członków Rady Nadzorczej MSM Budowlanka w Oświęcimiu, w ramach środków na
działalność społeczno-wychowawczą
4. dopuszczalne jest finansowanie działalności klubu z innych źródeł.
§8
Prawa i obowiązki członków klubu
1. Klub jest organizacją zrzeszającą seniorów z terenu Oświęcimia oraz inne osoby
zainteresowane działalnością klubu, które złożyły prawidłowo wypełnioną deklarację
członkowską.
2. Do obowiązków członków klubu należy:
1. -przestrzeganie zasad współżycia społecznego
2. -utrzymywanie w należytym porządku pomieszczeń klubu i jego wyposażenia.
3. Członkowie klubu mają prawo do :
1. poszanowania praw i godności osobistej,
2. wolności słowa, przekonań i wyznania,
3. rozwijania własnych zainteresowań,
4. korzystania z wyposażenia klubu,
5. uczestnictwa w działalności klubu,
6. pomocy w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w grupie.
7. uzyskania pełnej informacji o działalności klubu.
§9
Członkostwo w klubie wygasa z chwilą
1. Wystąpienia z klubu na własną pisemną prośbę.
2. Braku uiszczenia w określonym czasie składek członkowskich.
3. O skreśleniu z listy członków klubu decyduje Zarząd klubu.

§10
Postanowienia końcowe
1. Zmiany Regulaminu Klubu Seniora Krokus mogą być dokonywane w trybie właściwym dla
jego ustalenia.
2. Niniejszy regulamin wymaga zatwierdzenia przez Rade Osiedla Zasole.
3. Rozwiązanie klubu może nastąpić na wniosek ogólnego zebrania członków klubu lub Rady
Osiedla Zasole.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu, traci moc regulamin przyjęty Uchwałą Nr
XI Rady Osiedla nr 1 Zasole z dnia 21 czerwca 2000 roku

