Regulamin Klubu Olimpijczyka
przy Zespole Szkół w Parkowie.

Postanowienia ogólne:
&1
Klub Olimpijczyka zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem zwykłym nie posiadającym
osobowości prawnej.
Klub działa w oparciu o:
1. Postanowienie Statutu PKOL
2. Uchwały władz PKOL
3. Niniejsze zasady
&2
Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół w Parkowie.
&3
Klub Olimpijczyka współpracuje z PKOL i innymi podmiotami upowszechniającymi ideę
olimpijską.
&4
1. Powołanie Klubu Olimpijczyka jako stowarzyszenia zwykłego podlega zgłoszeniu
właściwemu organowi rejestrowemu /sąd lub organ administracji rządowej, właściwy
w sprawach kultury fizycznej/.
2. O powołaniu Klubu informowane są władze PKOL.

&5
Cele działania:
Do podstawowego zakresu działania Klubu należy:
a/ propagowanie idei olimpijskiej
b/popularyzowanie wybitnych zawodników, trenerów, działaczy oraz osiągnięć
szkoleniowych
c/ wzmacnianie więzi sportu z nauką, kulturą i sztuką

d/ popularyzacja różnych form aktywności ruchowej wśród dzieci, młodzieży i osób
dorosłych
&6
Środki realizacji:
Klub realizuje swoje działania poprzez:
1. Stwarzanie forum dyskusyjnego w celu podkreślania wartości ruchu olimpijskiego,
rozwoju sportu i wszelkich związanych z nim zjawisk
2. Organizowanie spotkań w szkołach takich jak:
• Spotkania z działaczami życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
pracownikami kultury fizycznej,
• Spotkania z olimpijczykami i działaczami ruchu olimpijskiego,
• Dyskusje na tematy związane z problemami polskiego ruchu olimpijskiego
i polskiego sportu.
3. Organizowanie konkursów /quizów/ wiedzy olimpijskiej.
4. Organizowanie konkursów o tematyce olimpijskiej w dziedzinie kultury i sztuki.
5. Utrzymanie ścisłej współpracy z prasą, radiem i TVP.
6. Popularyzowanie wydawnictw sportowych.
7. Zapoznanie się z dorobkiem sportu polskiego i historią ruchu olimpijskiego.
8. Podejmowanie innych akcji upowszechniania idei olimpijskiej oraz popularyzacji
sportu.
&7
Władze Klubu.
1. Działalnością Klubu kieruje Rada Klubu wybierana spośród członków Klubu.
2. Rada Klubu skład się z 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępców, sekretarza.
3. Rada Klubu może powoływać doraźne zespoły problemowe.
&8
1. Pracą Klubu kieruje przewodniczący Rady.
2. Przewodniczący Rady, jego zastępcy lub inne upoważnione osoby reprezentują Klub
na zewnątrz.
&9
Do zadań Rady Klubu należy:
a/ programowanie i planowanie pracy Klubu
b/ opracowanie projektów preliminarza budżetowego
c/nadzór nad realizacją planów pracy

d/ustalenie formy członkostwa i opłacanie składek
& 10
1. Posiedzenia Rady Klubu odbywają się w miarę potrzeby.
2. Termin, miejsce i porządek dzienny ustala przewodniczący Rady Klubu, a podczas jego
nieobecności wiceprzewodniczący Rady.
& 11
W posiedzeniu Rady Klubu mogą uczestniczyć członkowie Klubu oraz osoby zaproszone.
& 12
1. Posiedzenia Rady Klubu są protokołowane.
2. Protokoły podpisuje przewodniczący posiedzenia oraz sekretarz lub osoby go
zastępujące.
& 13
Kadencja Rady trwa 4 lata.
& 14
1. Plenarne posiedzenie członków Klubu zwoływane jest w okresie jednego miesiąca
po upływie kadencji Rady Klubu, na którym dokona się oceny działalności Klubu.
2. Plenarne posiedzenie zwołuje Rada Klubu
3. W miarę potrzeby mogą być zwoływane nadzwyczajne posiedzenia członków Klubu
w celu:
a/ zmiany lub uzupełnienia członków Rady Klubu
b/ustalenia kierunków działania Klubu i oceny ich realizacji
c/ podjęcia uchwały o zmianie regulaminu Klubu lub jego rozwiązania
4. Nadzwyczajne posiedzenie zwołuje Rada Klubu z własnej inicjatywy lub na wniosek
połowy członków Klubu.
& 15
Podejmowane uchwały i rozstrzygnięcia Rady Klubu i zebrania plenarnego są prawomocne,
jeżeli są podjęte przy udziale co najmniej połowy składów i zapadają większością głosów

& 16
Postanowienia końcowe.
Klub działa na podstawie niniejszego regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.

