STATUT
KLUBU SPORTOWEGO
CAPOEIRA CAMANGULA
Rozdział 1. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny Klubu.
Art. 1.

Stowarzyszenie, zwane dalej Klubem nosi nazwę: Klub Sportowy Capoeira Camangula. Nazwa
skrócona brzmi: K.S. Capoeira Camangula.

Art. 2.

Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedziba mieści się w
Gdańsku.
Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3.

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym
statutem.



Art. 4.

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym
lub podobnym profilu działania.
O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź o wystąpieniu z nich
decyduje Walne Zebranie Członków.

Art. 5.

Klub może używać pieczęci oraz posiadać odznakę organizacyjną.

Rozdział 2. Cele Klubu Sportowego Capoeira
Art.6.

Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej. Klub opiera swą działalność na pracy
społecznej swych członków. Do realizacji swoich celów Klub może zatrudniać pracowników.
Celem działalności Klubu jest :

Art. 7.

1. działalność sportowa, kulturalna, oświatowa w zakresie promocji i propagowania sztuki
walki Capoeira;
2. prowadzenie oraz propagowanie sportu amatorskiego, wyczynowego i rekreacji
ruchowej;
3. promocja i popieranie zdrowego stylu życia;
4. przeciwdziałanie i zapobieganie zjawisku narkomanii, alkoholizmu wśród
społeczeństwa, a szczególnie wśród młodzieży;
5. upowszechnianie kultury brazylijskiej i innych kultur etnicznych;

6. zapobieganie zjawiskom nietolerancji, ksenofobi i rasizmowi;
7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i środowisk zagrożonych marginalizacją
społeczną.

Art. 8.

Dla osiągnięcia celów określonych w art. 7 Statutu Klub:
1.
2.
3.

organizując szkolenia sportowe w formie treningów, popiera uprawianie sportu i
rekreacji ruchowej;

organizuje imprezy i zawody sportowe w zakresie Capoeira, a także bierze udział w
takich zawodach i imprezach w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej;
prowadzi działalność wychowawczą wśród młodzieży;

4. działa przeciwko używaniu przez młodzież alkoholu, narkotyków i innych środków
odurzających;

5. zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania wychowania fizycznego, sportu oraz
rekreacji ruchowej przede wszystkim w formie:
a/ odpowiedniej kadry trenersko – instruktorskiej;
b/ odpowiednich materiałów szkoleniowych (książki, czasopisma, filmy,
pogadanki
itp.);
c/ odpowiednich urządzeń sportowych i sprzętu;
6. współpracuje z innymi stowarzyszeniami, organizacjami oraz szkołami;

7. organizuje spotkania ogólnopolskie i międzynarodowe, oraz wycieczki i obozy w tym
również sportowe;
8. organizuje festiwale widowiskowe, pokazy i inne imprezy kulturalne;

9. utrzymuje własny, wynajmowany lub dzierżawiony lokal (salę gimnastyczną,
pomieszczenia przeznaczone na odbywanie tam ćwiczeń gimnastycznych,
pomieszczenia gospodarcze oraz mieszkalne).

10. propaguje Capoeira w środowisku osób niepełnosprawnych i w środowiskach
zagrożonych marginalizacją społeczną.

Art. 9.

1. Środki finansowe Klub czerpie ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, subwencji,
spadków, zapisów, ofiarności publicznej i z działalności statutowej;
2. wysokość składki członkowskiej ustalana jest corocznie przez Zarząd Klubu;

Rozdział 3. Sposób nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki
członków.
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. członków zwyczajnych;

Art. 10.




Członkiem zwyczajnym Klubu może być pełnoletnia osoba fizyczna, której pisemna
deklaracja o chęci przystąpienia do Klubu zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.

Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych, przy
czym małoletni poniżej 16-go roku życia nie posiadają prawa udziału w głosowaniu
na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz nie korzystają z czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz Klubu.

2. członków honorowych;


Członkiem honorowym może być osoba, która wyróżnia się szczególną aktywnością
oraz posiada wybitne zasługi w pracy dla Klubu lub na polu działań statutowych Klubu
(rozwoju sportu) w ogóle. Godność honorowego członka Klubu nadaje Walne
Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu.

3. członków wspierających;


Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna, która popiera cele
Klubu lub zadeklaruje pomoc materialną dla Klubu i zostanie przyjęta przez Zarząd
Klubu.

Art. 11.

Członek zwyczajny oraz członek honorowy ma prawo do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w głosowaniu;
korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Klubu;
zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;
korzystania z lokalu, urządzeń i sprzętu Klubowego oraz innych udogodnień, jakie
stwarza Klub swoim członkom na warunkach określanych przez Zarząd Klubu;
reprezentowania Klubu na zawodach, imprezach sportowych, spotkaniach
ogólnokrajowych i międzynarodowych;
brania udziału w zajęciach i szkoleniach sportowych i wychowania fizycznego w formie
treningów, kursów i innych zajęć;
noszenia specjalistycznego stroju sportowego na zajęciach, określonego w
regulaminie klubu.
noszenia na wyżej wymienionych zajęciach sportowych kolorowego sznura zwanego
dalej Cordão, którego sposób przyznawania, dokładny opis wyglądu i kolorów oraz
wiedzy i umiejętności wymaganych na dany stopień zatwierdzany jest przez Zarząd
Klubu;
uprawnienia o których mowa w pkt. 1 i 2 nie przysługują małoletnim członkom Klubu
w wieku poniżej 16 lat;

Członek wspierający ma prawo do:

Art.12

1. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym;
2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;
3. korzystania z lokalu, urządzeń i sprzętu Klubowego oraz innych udogodnień jakie
stwarza Klub swoim członkom na warunkach określanych przez Zarząd Klubu;
4. brania udziału w zajęciach i szkoleniach sportowych i wychowania fizycznego w formie
treningów, kursów i innych zajęć;

Do obowiązków członka Klubu należy:

Art. 13.

1. przestrzeganie Statutu Klubu, regulaminów Klubowych oraz stosowanie się do
wszystkich uchwał i postanowień władz Klubu względnie sekcji sportowych;
2. branie czynnego udziału w działalności Klubu;
3. realizowanie zadań Klubu w miarę posiadanych możliwości na rzecz Klubu;
4. oszczędzanie i chronienie własności Klubu jako wspólnego dobra wszystkich jego
członków;
5. regularne płacenie składki członkowskiej na zasadach ustanowionych przez Zarząd
Klubu;
6. propagowanie wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej i sportu i innych działań
statutowych Klubu oraz pozyskiwanie nowych członków Klubu;
7. dbanie o dobre imię Klubu, prowadzenie nienagannego trybu życia zapewniającego
zachowanie tężyzny i sprawności fizycznej.

Art. 14.

Członkowie honorowi zwolnieni są od składek członkowskich, chyba że zadeklarują chęć ich
wnoszenia.

Art. 15.

Przynależność członkowska w Klubie wygasa w przypadku:

1. wystąpienia z Klubu złożonego na piśmie do Zarządu Klubu;
2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Klubu ze względu na brak aktywności
klubowej opisanej w regulaminie Klubowym;
3. wykluczenia z szeregu członków Klubu przez Zarząd Klubu;
4. rozwiązania się Klubu;
5. śmierci członka.

Art. 16.

Wystąpienie z Klubu może być zgłoszone do Zarządu Klubu w każdym czasie.

Art. 17.

Wykluczenie z szeregu członków Klubu może nastąpić w przypadku:

1. działania na szkodę Klubu;
2. utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
3. nieprzestrzegania Statutu Klubu, regulaminów Klubowych oraz uchwał Zarządu Klubu.

Art. 18.

1. W przypadku utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
nieprzestrzegania Statutu Klubu, regulaminów Klubowych, uchwał Zarządu Klubu lub
działania na szkodę Klubu, uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Klubu.
Od uchwały o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania
Członków w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu.
Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

2. Od skreślenia z listy członków o którym mowa w art.15 pkt 2 przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od otrzymania
decyzji o skreśleniu.
Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Art. 19.

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem sportu oraz
za wybitne osiągnięcia sportowe członkowie Klubu mogą być wyróżnieni przez Zarząd Klubu:
1. przyznaniem Cordão;
2. pochwałą ustną lub pisemną;
3. nagrodą rzeczową.

Art. 20.

Za niestosowanie się do postanowień Statutu Klubu, uchwała Walnego Zebrania Członków,
regulaminów i postanowień Zarządu Klubu, naruszenie etyki sportowej oraz za inne
wykroczenia dyscyplinarne czy organizacyjne określone w odrębnym regulaminie, członkowie
Klubu mogą być ukarani przez Zarząd Klubu:
1.
2.
3.
4.

upomnieniem ustnym lub pisemnym;
naganą;
odebraniem Cordão;
czasowym pozbawieniem praw członkowskich (zawieszenie w prawach członka) na
okres do 1 roku;

Od uchwały Zarządu Klubu o ukaraniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o ukaraniu.
Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Art. 21.

Zawieszony członek Klubu traci prawa przewidziane w Statucie Klubu.

