REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO GRAWITACJA
§1
Pojęcia i postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki członkostwa w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej
Klub Sportowy GRAWITACJA (zwanym dalej „Klubem” lub „Stowarzyszeniem”),
widniejącym w ewidencji Starostwa Powiatowego w Piasecznie, numer ewidencji: 10, data
wpisu do ewidencji: 14 stycznia 2005.
2. Siedziba Klubu mieści się przy ul. Tadeusza Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno.
3. Głównym miejscem prowadzenia działalności statutowej Klubu jest studio taneczne
mieszczące się przy ul. Okulickiego 7/9 w Piasecznie.
4. Klub działa na podstawie Statutu Klubu Sportowego GRAWITACJA oraz niniejszego
regulaminu zatwierdzonego uchwałą nr 10 Zarządu Klubu Sportowego GRAWITACJA z
dnia 3 lipca 2017 roku.
5. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Zarządzie Stowarzyszenia”, chodzi o Zarząd
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Klub Sportowy Grawitacja”.
§2
Rodzaje członkostw
1. Członkowie Klubu dzielą się na:
a. członków zwyczajnych;
b. członków – uczestników tancerzy START;
c. członków – uczestników tancerzy FRESH;
d. członków – uczestników tancerzy CREW;
e. członków – uczestników sportowców;
f. członków honorowych;
g. członków wspierających.

2.

Członkiem zwyczajnym Klubu może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej bez
względu na miejsce zamieszkania oraz cudzoziemiec, niezależnie od tego czy ma miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
a. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
b. nie jest pozbawiony praw publicznych;
c. przedstawi rekomendację co najmniej dwóch członków Klubu i złoży deklarację
członkowską do Zarządu.

3.

Członkami – uczestnikami tancerzami START, FRESH i CREW oraz uczestnikami
sportowcami – mogą być osoby fizyczne poniżej 18 roku życia – za zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji złożonej w recepcji Klubu.

4.

Członek Klubu traci status „członka – uczestnika tancerza START, FRESH, CREW” lub
„członka – uczestnika sportowca” z chwilą ukończenia 18 roku życia i zostaje wykreślony
z listy członków Stowarzyszenia, może jednak ubiegać się o członkostwo zwyczajne
zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia.

5.

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, które są
szczególnie zasłużone dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje
uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.

6.

Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami honorowymi – jeśli nie brały aktywnego
udziału w działalności Stowarzyszenia przez okres co najmniej dwudziestu czterech
miesięcy. Decyzję w przedmiocie honorowego członkostwa Założycieli podejmuje Zarząd
w drodze uchwały.

7.

Osoby prawne oraz ułomne osoby prawne aktywnie pomagające w realizacji celów
Stowarzyszenia, w szczególności poprzez pomoc finansową, mogą być członkami
wspierającymi. Tytuł członka wspierającego nadaje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.
§3
Sposoby nabycia członkostwa

1.

Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających dokonuje Zarząd na
podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę – w
przypadku osób prawnych), datę urodzenia (nie dotyczy osób prawnych), miejsce
zamieszkania (siedzibę – w przypadku osób prawnych), adres e-mail oraz telefon

kontaktowy, oświadczenie o chęci wstąpienia w poczet członków Stowarzyszenia oraz,
gdy chodzi o osoby prawne, zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
2.

Przyjęcia w poczet członków uczestników – tancerzy START, FRESH i CREW oraz
uczestników – sportowców dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji
przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę – w przypadku osób prawnych),
datę urodzenia (nie dotyczy osób prawnych), miejsce zamieszkania (siedzibę – w
przypadku osób prawnych), adres e-mail oraz telefon kontaktowy, oświadczenie o chęci
wstąpienia w poczet członków Stowarzyszenia oraz zgodę opiekuna prawnego na
członkostwo dziecka w Klubie.

3.

Przyjęcia w poczet członków honorowych dokonuje Zarząd na wniosek jednego z
członków Zarządu lub na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków.

4.

Warunkiem otrzymania tytułu członka Stowarzyszenia jest:
a. zapoznanie się i akceptacja treści Statutu Stowarzyszenia, Regulaminu Klubu
Sportowego Grawitacja, Regulaminu Studia Tańca Grawitacja Dance Academy
oraz Regulaminu uiszczania składek członkowskich;
b. uiszczenie jednorazowej bezzwrotnej opłaty aktywującej członkostwo;
c. oddanie w recepcji Klubu wypełnionego i podpisanego (w przypadku osób
niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego) wniosku o
przyznanie członkostwa.

5. Nabycie członkostwa Stowarzyszenia, niezależnie od rodzaju członkostwa, następuje na
mocy uchwały Zarządu. Przyjęcie kandydatury członka musi zostać przegłosowane zwykłą
większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu. O decyzji Zarządu w
przedmiocie przyjęcia w poczet członków lub odmowy Zarząd powiadamia
zainteresowanego drogą elektroniczną lub listowną.
6.

Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie
należy wnieść w terminie 30 dni od daty skutecznego doręczenia pisemnej informacji o
decyzji Zarządu.
§4
Prawa i obowiązki członków Klubu

1.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a. dbać o dobre imię Stowarzyszenia i jego wizerunek;
b. aktywnie działać na rzecz rozwoju Stowarzyszenia oraz czynnie realizować jego
cele;
c. swoją podstawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia;
d. przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i decyzji władz
Stowarzyszenia;
e. przestrzegać regulaminów i przepisów Organizacji, których Stowarzyszenie jest
członkiem;
f. godnie reprezentować Stowarzyszenie i jego barwy klubowe, w szczególności
poprzez

zachowanie

należytego

poziomu

moralnego

oraz

etyki

współzawodnictwa sportowego z poszanowaniem zasad fair-play;
g. regularnie opłacać składki członkowskie na zasadach określonych w
Regulaminie uiszczania składek członkowskich dla różnych rodzajów
członkostwa;
h. przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń trenerów i instruktorów oraz
informowania trenera lub instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed
rozpoczęciem zajęć;
i. uczestniczenia w zawodach i innych występach wyznaczonych przez trenera lub
instruktora;
j. zwrócenia powierzonego sprzętu (stroje, rekwizyty, itp.) – w przypadku
zakończenia udziału w danej choreografii lub rezygnacji z członkostwa w
Klubie,
k. dbania o powierzony sprzęt (stroje, rekwizyty, itp.) oraz pokrycia jego kosztów
w przypadku zagubienia.
2.

§4 pkt. 1, podpunkt b nie ma zastosowania do członków honorowych.

3.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. korzystać z poradnictwa, zajęć sportowych i szkoleń, które Stowarzyszenie
oferuje swoich członkom, z zastrzeżeniem, że to Stowarzyszenie wyznacza

zajęcia, w jakich dany członek może brać udział, a zapisy na zajęcia odbywają
się zgodnie z Regulaminem Studia Tańca Grawitacja Dance Academy;
b. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz
szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd;
c. korzystać z lokali i sprzętu sportowego Stowarzyszenia w celach szkoleniowych
na zasadach określonych przez Zarząd;
d. otrzymywać zaświadczenia, rekomendacje oraz listy polecające – wydawane
przez

Stowarzyszenie

na

wniosek

zainteresowanego,

o

ile

władze

Stowarzyszenia uznają taki wniosek za zasadny;
e. korzystać ze wsparcia finansowego, które Stowarzyszenie pozyskuje na cele
statutowe ze środków publicznych – o ile Stowarzyszenie uzna takie wsparcie
w stosunku do konkretnego członka za celowe i zasadne;
f. brać udział w imprezach okolicznościowych, wykładach i spotkaniach
organizowanych dla członków Stowarzyszenia;
g. ubiegać się o udział w choreografiach grupowych (poprzez udział w castingu do
choreografii);
h. uczestniczyć w zgrupowaniach Stowarzyszenia, takich jak obozy letnie czy
warsztaty zimowe;
i. występować publicznie zgodnie ze statusem zawodnika-amatora i za zgodą
trenera lub instruktora;
j. korzystać z innych zajęć taneczno-sportowych prowadzonych przez osoby nie
współpracujące ze Stowarzyszeniem – o ile zgodę na to wyrazi Zarząd
Stowarzyszenia.
2.

Członkom zwyczajnym przysługuje ponadto:
a. bierne i czynne prawo wyborcze;
b. prawo do wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i
funkcjonowania Stowarzyszenia.

3.

Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego
i czynnego prawa wyborczego.

4.

Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego. Ponadto, członkowie wspierający mają prawo
uzyskiwać od Zarządu informacje o sposobie wykorzystania środków przekazanych przez
nich na rzecz Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków z
głosem doradczym.

5.

Członkowie – uczestnicy tancerze START, FRESH i CREW oraz uczestnicy sportowcy
mają prawo korzystać z uprawnień członkowskich właściwych dla członków zwyczajnych
określonych w §4 pkt. 1 na zasadach określonych przez Zarząd.
§5
Rezygnacja z członkostwa

1.

Rezygnacja z członkostwa w Klubie możliwa jest w dowolnym momencie trwania
członkostwa i polega na złożeniu pisemnego wniosku o skreślenie z listy członków Klubu
podpisanego przez wnioskującego i jego opiekuna prawnego. Złożenie wniosku o
rezygnację do ostatniego dnia danego miesiąca skutkuje wykreśleniem z listy członków od
pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Skreślenie z listy członków możliwe jest tylko w
sytuacji, gdy członek ma uregulowane dotychczas należne Klubowi składki członkowskie.

2.

Rezygnacja z członkostwa nie upoważnia do zwrotu pieniędzy wpłaconych na poczet
składki członkowskiej.
§6
Ustanie członkostwa

1.

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Klubu Sportowego GRAWITACJA, Zarząd
może ukarać członka klubu, na wniosek trenera lub instruktora, poprzez:
a. upomnienie;
b. zawieszenie w prawach członka;
c. pozbawienie

członkostwa

poprzez

wykreślenie

z

listy

członków

Stowarzyszenia.
2.

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a. rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia;
b. rozwiązania Stowarzyszenia;

c. skreślenia członka przez Zarząd z listy członków w trybie §6 pkt. 3;
d. śmierci członka;
e. pozbawienia członka pełnej zdolności do czynności prawnych.
3.

Skreślenie członka z listy członków Stowarzyszenia następuje decyzją Zarządu w formie
uchwały, podjętą zwykłą większością głosów, w przypadku:
a. postępowania członka sprzecznego z niniejszym Statutem;
b. działania członka na szkodę Stowarzyszenia;
c. nie uiszczenia przez członka składek członkowskich zgodnie z regulaminem
uiszczania opłat członkowskich;
d. postępowania członka, które godzi w dobre imię Stowarzyszenia;
e. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;
f. braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;
g. w przypadku utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia
sądu
h. dla członków uczestników – w przypadku ukończenia 18 roku życia.

4.

Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich na mocy
uchwały Zarządu w przypadku niebrania czynnego udziału w realizacji zadań i celów
Stowarzyszenia lub innego naruszenia postanowień niniejszego statutu i regulaminów
Stowarzyszenia.

5.

Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień
statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności
szkoleniowej Stowarzyszenia.

6.

Od uchwał Zarządu, o których mowa w §6, pkt. 3 oraz §6, pkt. 4 przysługuje
zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożone na piśmie
w terminie 30 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały Zarządu. Decyzja
Walnego Zebrania Członków w przedmiocie podtrzymania lub zanegowania stanowiska
Zarządu jest ostateczna.
§7
Ochrona prywatności

1. Dane przekazane w związku z członkostwem w Klubie, które są danymi osobowymi w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity
Dz. U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane będą tylko do
kontaktu z podmiotem, który je udostępnił. Dane te przechowywane są zgodnie z przepisami
GIODO oraz Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych i w żadnym wypadku nie będą
udostępniane osobom trzecim.
2. Dane przekazane podczas rejestracji w internetowym systemie Klubu, które są danymi
osobowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane
będą w celach:
a. rejestracji członka w elektronicznej bazie Stowarzyszenia;
b. kontaktu z członkiem Stowarzyszenia lub jego opiekunem prawnym;
c. sprawozdawczych dla organów administracji publicznej;
d. pozyskania licencji krajowych i międzynarodowych federacji i związków
tanecznych, do których należy Stowarzyszenie;
e. pośredniczenia w uzyskaniu licencji krajowych i międzynarodowych federacji i
związków tanecznych, do których Stowarzyszenie nie należy;
f. zgłoszenia na zawody i turnieje, w których członek Stowarzyszenia wyraził chęć
startu;
g. okresowych badań lekarskich;
h. prezentacji członka Stowarzyszenia podczas pokazów tanecznych.
3. Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie przechowywane są zgodnie z
przepisami GIODO oraz Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych i w żadnym wypadku
nie będą udostępniane osobom trzecim w celach innych niż wymienione w §7, pkt. 2.
4. Podmiotowi, który przekazał swoje dane przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych
osobowych i poprawiania ich.
§8
Postanowienia końcowe
1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają:

a. w pierwszej kolejności: Statut Stowarzyszenia Klub Sportowy Grawitacja,
Regulamin Studia Tańca Grawitacja Dance Academy i inne przepisy
porządkowe wydane przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwał;
b. w przypadku braku regulacji w dokumentach wskazanych w podpunkcie a:
przepisy ogólnokrajowe.
3. W przypadku jakichkolwiek zmian w Regulaminie, Regulamin w nowym brzmieniu zostanie
opublikowany na stronie www.grawitacja.com.pl.
4. Nowy regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego publikacji na stronie
internetowej określonej w § 8, pkt. 3.

