
REGULAMIN
Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego

"ZAWRAT"

Osoba wstępująca do Klubu zobowiązuje się przestrzegać zapisów poniższego regulaminu. 

§ 1

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa, bez bliższego określenia o:

a) Klubie - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego "Zawrat"

b) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

c) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia.

d) Członku Zwyczajnym - należy przez to rozumieć Członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

e) Członku - Kandydacie - należy przez to rozumieć Członka - Kandydata Stowarzyszenia.

§ 2

1. Warunki przyjęcia do Klubu:

a) Ukończone 18 lat (14 lat i pisemna zgoda rodziców).

b) Złożenie deklaracji wstąpienia do klubu + zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej.

c) Opłacenie składek na minimum 3 miesiące z góry.

§ 3 

1. Składki

Wysokość składki Klubu ustala Walne Zgromadzenie, wynosi ona:

a) 60 pln składki rocznej płatnej za rok kalendarzowy do końca pierwszego kwartału każdego roku.

b) 20 pln składki kwartalnej płatnej za każdy kwartał roku kalendarzowego. Płatne po przekroczeniu terminu 

opłacenia składki rocznej lub w związku z decyzją opłacającego. 

c) 30 pln jednorazowej składki wpisowej dla nowych członków stowarzyszenia.

§ 4

1. Członkowie Klubu 

a) Członkowie zwyczajni

Podstawowe prawa i obowiązki oraz kto może być Członkiem Zwyczajnym Klubu określa §9 statutu 

stowarzyszenia.

Ponadto Prawa Członka zwyczajnego to :

- Otrzymanie i legitymowanie się legitymacją klubową ważną po opłaceniu składek.

- Korzystanie ze wszystkich treningów organizowanych przez Klub.

- Korzystanie ze sprzętu klubowego na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.

- Reprezentowanie Stowarzyszenia podczas zawodów wspinaczkowych.

Obowiązki Członka zwyczajnego:

- Przestrzeganie obowiązków zawartych w statucie Stowarzyszenia.



- Terminowe opłacenie składki członkowskiej.

- Uprawianie sportu związanego z górami na poziomie co najmniej rekreacyjnym. Za sporty związane 

z górami uważa się wspinaczkę skałkowa i górską, trekking, narciarstwo, przechodzenie jaskiń i inne 

uznane przez Zarząd za sporty związane z górami. 

b) Członkowie wspierający

Zgodnie ze statutem

c). Członkowie – kandydaci:

Członkiem – kandydatem może być osoba fizyczna, która nie nabywa statusu członka zwyczajnego z 

uwagi na nie osiągnięcie 18 roku życia. 

Prawa Członka – Kandydata

- Otrzymanie i legitymowanie się legitymacją klubową ważną po opłaceniu składek.

- Branie aktywnego udziału we wszystkich dziedzinach działalności Klubu jednak zawsze pod 

opieką przynajmniej jednego Członka Zwyczajnego,

- Ma prawo głosu doradczego jednak nie decyzyjnego w Walnym Zgromadzeniu, podczas 

zgłaszania wniosków czy wyborów władz Klubu. Nie może kandydować w wyborach.

- Korzystanie z cyklicznych treningów organizowanych przez Klub.

- Reprezentowanie Klubu po uprzedniej zgodzie Zarządu.

Obowiązki Członka -kandydata:

- Przestrzeganie obowiązków zawartych w Statucie i Regulaminie Klubu.

- Opłacenie składki członkowskiej.

§ 4

1. Ubezpieczenie

KKW „Zawrat” nie ubezpiecza swoich członków od następstw NW, KL lub innego ryzyka.

Każdy członek we własnym interesie dokonuje właściwych ubezpieczeń. 


