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1. Przepisy ogólne regulaminu
1. Regulamin Klubu opracowuje Zarząd Klubu i przyjmuje do stosowania uchwałą.
2. Określenie w regulaminie „Członek Klubu” oznacza wszystkich Członków Klubu bez
względu na status, „klubowicz” oznacza Członka Zwyczajnego Klubu, „sympatyk” oznacza
Sympatyka Klubu, "Zarząd" oznacza Zarząd Klubu, a "Zgromadzenie" oznacza
Zgromadzenie Członków Klubu.

2. Składki członkowskie
1. Wysokość składek członkowskich oraz opłaty wpisowej ustala Zgromadzenie Członków
Klubu.
2. Zarząd Klubu może, na wniosek Członka Klubu udzielić zniżek od opłat klubowych. W
szczególności dotyczy to rodzin lub par wspólnie wstępujących do Klubu. Zniżka udzielana
jest na dany rok.
3. Informacja o wysokości składek członkowskich i opłaty wpisowej, oraz o sposobie
składania wniosków o zniżki umieszczone będą na internetowej stronie Klubu –
www.cartoontrabant.pl

3. Korzystanie ze znaków i barw klubowych
1. Za znaki i barwy klubowe uważa się:
a. logo „CARTOON TRABANT KLUB POLSKA”,
b. barwy Klubu (biało-czarna),
c. odznaki Klubu.
2. Wzory znaków klubowych uchwala Zarząd Klubu.
3. Każdy członek Klubu ma prawo do noszenia znaków i barw klubowych.
4. Emblematy te (logo i odznaki) nie mogą być wykorzystywane w celu odniesienia korzyści
majątkowej.

4. Korzystanie ze sprzętu i urządzeń będących własnością Klubu
1. Klub może wchodzić w posiadanie urządzeń, sprzętu oraz dokumentacji potrzebnych do
realizacji celów statutowych.
2. Uchwałą Zarządu Klubu, spośród członków zwyczajnych Klubu, zostaną wyznaczone
osoby odpowiedzialne za własność Klubu i zarządzające korzystaniem z niej.
3. Klubowicze korzystają z urządzeń, sprzętu oraz dokumentacji nieodpłatnie.
4. Osoby wypożyczające urządzenia, sprzęt lub dokumentację są za nie odpowiedzialne
materialnie – w razie zniszczenia, uszkodzenia lub utraty zobowiązane są do pokrycia strat.
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5. Korzystanie z serwisu internetowego www.cartoontrabant.pl
1. Serwis internetowy www.cartoontrabant.pl jest własnością Klubu.
2. Poziom podstawowy - dostęp do niektórych informacji i materiałów zamieszczonych na
stronie internetowej i forum klubu, brak możliwości używania konta pocztowego w domenie
klubu CT.
3. Poziom ograniczony - dostęp do większości informacji i materiałów zamieszczonych na
stronie internetowej i forum klubu, możliwość używania konta pocztowego w domenie klubu
CT.
4. Poziom pełny – dostęp do wszystkich informacji i materiałów przeznaczonych dla
członków stowarzyszenia, zamieszczonych na stronie internetowej i forum klubu, możliwość
używania konta pocztowego w domenie klubu CT.

6. Przedstawiciele regionalni
1. Przedstawiciel regionalny reprezentuje Klub na terenie swojego regionu.
2. Przedstawiciela regionalnego powołuje Zarząd Klubu określając zasięg regionalny jego
działania.
3. Do obowiązków Przedstawiciela regionalnego należy:
a. pozyskiwanie nowych członków,
b. organizacja lokalnych spotkań,
c. promowanie działalności Klubu poza Internetem,
d. utrzymywanie kontaktu z członkami Klubu nie mającymi dostępu do Internetu,
e. informowanie o zlotach, imprezach i decyzjach Zarządu,
f. dostarczanie formularzy zgłoszeniowych kandydatom do Klubu,
g. przekazywanie gadżetów klubowych członkom Klubu.

7. Regulamin wyborczy
1. Wybory w Klubie organizuje się w celu ustalenia składu Zarządu Klubu oraz Komisji
Rewizyjnej.
2. Wybory odbywają się raz na 2 lata na Zgromadzeniu Członków Klubu, z wyjątkiem
wyborów uzupełniających organizowanych w razie potrzeby częściej, a także w przypadku
ustąpienia Członka Zarządu lub jego odwołania zgodnie z art. 25 pkt. 5 Statutu.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają tylko klubowicze (tzn. tylko klubowicze mogą
wybierać władze klubu i mogą być wybrani do tych władz).
4. Wybory władz klubu są tajne.
5. Wybory odbywają się wg następującego porządku:
a. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
b. wybór Komisji Skrutacyjnej liczącej głosy,
c. zgłaszanie kandydatów,
d. głosowanie,
e. liczenie głosów,
f. ogłoszenie wyników.
6. Kandydat zgłaszany na członka Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej musi być
klubowiczem co najmniej rok przed wyborami oraz musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
7. Kandydatów zgłaszać mogą tylko klubowicze.
8. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:
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a członków zarządu – na karcie wyborczej wpisuje się co najmniej 3, a nie więcej niż 5
nazwisk,
b. członków Komisji Rewizyjnej – na karcie wyborczej wpisuje się 3 nazwiska.
9. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, a także
jeżeli na karcie wyborczej pozostanie inna ilość nazwisk wpisanych, niż określono w pkt 8.
lub wpisane zostaną nazwiska nie zgłoszone wcześniej.

8. Regulamin obrad Zgromadzenia Członków Klubu
1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zgromadzenia Zarząd powiadamia Członków co
najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
2. Oficjalnym miejscem powiadomienia Członków Klubu o zwołaniu Zgromadzenia jest
klubowa strona internetowa (http://www.cartoontrabant.pl).
3. W Zgromadzeniu biorą udział:
a. z głosem stanowiącym (prawem uczestniczenia w głosowaniu nad uchwałami
Zgromadzenia) - klubowicze,
b. z prawem wyrażania opinii - członkowie wspierający i honorowi oraz sympatycy.
4. Obradami Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Zgromadzenia, czyli wybrany przed
obradami w drodze głosowania Zarządu Członek Zarządu.
5. Zgromadzenie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim w pierwszym terminie co
najmniej 1/2 klubowiczów, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
6. W przypadku braku kworum przewodniczący wyznacza drugi termin - nie wcześniej niż
godzinę po planowanym czasie rozpoczęcia obrad Zgromadzenia w pierwszym terminie.
7. Uchwały Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W
razie równowagi głosów rozstrzyga przewodniczący Zgromadzenia.
8. Za zakłócanie porządku obrad Zgromadzenia Przewodniczący ma prawo usunąć Członka
Klubu ze Zgromadzenia.
9. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga
Przewodniczący Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie
zasadami obradowania.

9. Wyróżnienia i kary
1. Za wyróżniające się wykonywanie obowiązków Członka Klubu, w szczególności za
aktywny udział w pracach na rzecz i dla dobra Klubu, członkowie mogą być wyróżniani przez
Zarząd w formie:
a. pochwały na piśmie,
b. nagród rzeczowych,
c. honorowych odznak Klubu,
d. zniżek w opłatach związanych z uczestnictwem w imprezach klubowych, w których
uczestnictwo jest odpłatne.
2. Za uchybienia naruszające postanowienia statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu lub
działanie na szkodę Klubu, na Członków Zwyczajnych w zależności od wagi uchybienia,
mogą być nakładane następujące kary:
a. upomnienie,
b. nagana,
c. zakaz czasowego brania udziału w imprezach klubowych,
d. czasowe, trwające nie dłużej niż rok, zawieszenie w prawach członka Klubu,
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e. wykluczenie z Klubu.
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