REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę: "Stowarzyszenie Jaruna". W dalszych
postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym
uwzględnieniem województwa małopolskiego oraz gminy Niepołomice, gminy
Wieliczka i gminy Kłaj.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Niepołomice gm. Niepołomice.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego
regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach.
5. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez przedstawiciela wybieranego przez
wszystkich członków Stowarzyszenia na 3 letnią kadencję.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
7. Cele Stowarzyszenia to:
7.1. propagowanie zainteresowania historią, kulturą i mitologią, zwyczajami i życiem
codziennym Słowian;
7.2. wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i
przyrodniczego;
7.3. propagowanie zainteresowania przyrodą i szerzenie w społeczeństwie wiedzy
o otaczającym nas świecie natury;
7.4. propagowanie turystyki i krajoznawstwa;
7.5. zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na łonie natury, tworzenie
alternatywnych form edukacji;
7.6. budowanie świadomości, odpowiedzialności historycznej i kulturowej wśród
dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
7.7. kształtowanie przyjaznych przyrodzie postaw społecznych;
7.8. promowanie regionu (miasta, gminy, powiatu) jako terenu bogatego
przyrodniczo i dającego możliwość poszerzania swojej wiedzy z zakresu flory i
fauny;
7.9. integracja rodzin i środowisk lokalnych;
7.10.
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży;
8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
8.1. organizowanie spotkań, spotkań autorskich, sesji fotograficznych, wystaw,
pogadanek, warsztatów, wycieczek tematycznych dla dzieci, młodzieży i
dorosłych z zakresu upowszechniania wiedzy o historii, mitologii, zwyczajach,
życiu codziennym oraz dziedzictwie kulturowym Słowian
8.2. angażowanie osób posiadających wymaganą wiedzę do realizacji założonych
celów
8.3. organizowanie wydarzeń etnicznych i historycznych;
8.4. inicjowanie,
organizowanie
i
finansowanie
konkursów
fotograficznych,
plastycznych i literackich związanych z życiem, mitologią i kulturą Słowian;
8.5. prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia,
produkcję form audiowizualnych związanych z celami Stowarzyszenia lub i na
potrzeby Stowarzyszenia
8.6. udzielanie informacji o swojej działalności, w tym współpraca z mediami, jak
prasa, radio, telewizja oraz media elektroniczne;
8.7. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na realizację celów
statutowych.
9. Ilekroć Regulamin odwołuje się w swoich postanowieniach do Zebrania Członków
oznacza to, zgodnie z ustawą, wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego.
10. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
11. Nowych członków przyjmuje przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie po
rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej

przysługuje odwołanie do najbliższego Zebrania Członków w terminie 14 dni od
otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem przedstawiciela.
12. Członek stowarzyszenia ma prawo do:
12.1.
biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
12.2.
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności
Stowarzyszenia
12.3.
udziału w zebraniach oraz wydarzeniach organizowanych przez
Stowarzyszenie
12.4.
zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
13. Członek zobowiązany jest do:
13.1.
brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
13.2.
uczestniczenia w zebraniach Członków
13.3.
przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia
13.4.
regularnego opłacania składek.
14. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
14.1.
dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia
złożonej na ręce przedstawiciela
14.2.
skreślenia z listy członków:
14.2.1.
ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz
Stowarzyszenia;
14.2.2.
z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania postanowień i
uchwał władz Stowarzyszenia;
14.2.3.
z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy
14.2.4.
utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
14.3. śmierci członka.
15. Decyzję o wykluczeniu podejmuje przedstawiciel reprezentujący. Od jego decyzji
przysługuje odwołanie do najbliższego Zebrania Członków w terminie 14 dni od
otrzymania informacji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem
przedstawiciela reprezentującego. Decyzja Zebrania Członków jest ostateczna.
16. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może
zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
17. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
18. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania
Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby
Członków.
19. W przypadku rozwiązania stowarzyszenia, Zebranie Członków wybierze likwidatora i
określi tryb rozwiązania stowarzyszenia wraz z określeniem przeznaczenia majątku
Stowarzyszenia.
20. Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie czynności
przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich
członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do
dokonania tych czynności.
21. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
21.1.
nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
21.2.
ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
21.3.
zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
21.4.
przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu,
zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy
21.5.
zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
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podpis przedstawiciela

