REGULAMIN REKRUTACYJNY
Klubu Użytkowników i Sympatyków Trabanta
„CARTOON TRABANT KLUB POLSKA”

1. Osoba starająca się o przyjęcie do Klubu, po zapoznaniu się ze Statutem i
Regulaminami Klubu, wypełnia Formularz Zgłoszeniowy, który przesyła
listownie, dostarcza osobiście do Zarządu Klubu lub przesyła zeskanowany i
wcześniej podpisany Formularz na adres mailowy podany w formularzu.
2. Wypełnienie Formularza jest jednocześnie akceptacją Statutu i Wewnętrznych
Regulaminów Klubu oraz zgodą na umieszczenie danych kandydata w spisie
Członków Klubu.
3. Statut Klubu i jego Regulaminy są dostępne na internetowej stronie Klubu –
www.cartoontrabant.pl. W przypadku braku dostępu do Internetu kandydat
zgłasza się do Zarządu Klubu lub Przedstawiciela regionalnego osobiście w
celu zapoznania się z w/w dokumentami.
4. Zarząd Klubu po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego zawiadamia
nowowstępującego Członka o przyjęciu lub nieprzyjęciu (uzasadniając
odrzucenie) do Klubu.
5. Członek zwyczajny ma prawo do:
a. noszenia znaków i barw klubowych zgodnie z Regulaminem Klubu,
b. uczestniczenia w Forum Członków Klubu z prawem zgłaszania opinii, z
prawem głosu,
c. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Klubu,
d. korzystania ze zniżek, rabatów i upustów udzielanych na rzecz Klubu i jego
członków,
e. korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością Klubu, zgodnie z
Regulaminem Klubu.
6. Członek zwyczajny, ma obowiązek:
a. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
b. regularnego i terminowego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz
Klubu określonych przez Zgromadzenie Członków Klubu,
c. uczestnictwa w pracach Klubu i imprezach, zlotach i spotkaniach
organizowanych przez Klub.
7. Sympatyk ma prawo do:
a. noszenia znaków i barw klubowych zgodnie z Regulaminem Klubu,
b. uczestniczenia w Zgromadzeniu Członków Klubu z prawem zgłaszania
opinii, bez prawa głosu,
c. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Klubu,
d. korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością Klubu, zgodnie z
Regulaminem Klubu.
8. Sympatyk ma obowiązek:
a. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
b. wpłacenia, w terminie do dwóch tygodni od poinformowania Kandydata o
przyjęciu w poczet Sympatyków Klubu, opłaty wpisowej odpowiedniej dla
sympatyka Klubu,
c. uczestnictwa w pracach Klubu i imprezach, zlotach i spotkaniach
organizowanych przez Klub.
9. Zarząd Klubu podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu Kandydata na
Członka Klubu i powiadamia o podjętej decyzji Kandydata.
10. Osoba, która decyzją Zarządu Klubu nie została przyjęta do Klubu, może
odwołać się od tej decyzji do Zgromadzenia Członków Klubu, która ponownie
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rozpatruje kandydaturę. Decyzja Zgromadzenia Członków Klubu jest
ostateczna.
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