Regulamin
Klubu Seniora

Kielce 2016r.

Na podstawie art. 89 Statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje:
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2.

3.
4.
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6.
7.

8.

§1
Członkiem klubu Seniora ŚZPN może zostać po ukończeniu 60 roku życia, były działacz Zarządu,
Wydziałów, Komisji i innych komórek organizacyjnych ŚZPN lub były trener, piłkarz, sędzia
piłkarski.
Do uzyskania członkostwa w Klubie Seniora konieczne jest także spełnienie następujących wymagań:
a) podpisaniu deklaracji członkowskiej,
b) uzyskaniu dwóch rekomendacji od członków Klubu Seniora,
c) przyjęciu go w poczet członków przez Zarząd ŚZPN.
Wymóg, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt b) nie dotyczy honorowych członków ŚZPN i PZPN.
Wzór obowiązującej deklaracji członkowskiej określa Zarząd ŚZPN.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba nie spełniająca wymagań wskazanych w § 1 ust. 1
niniejszego Regulaminu, może zostać członkiem Klubu Seniora na podstawie zgody wyrażonej przez
Zarząd ŚZPN.
Lista członków Klubu oraz pisemne deklaracje członkowskie przechowywane są w Biurze ŚZPN.
Na liście członków Klubu może znajdować się jedynie osoba, które spełnia wymagania wskazane w §
1 ust. 1, 2, 3 niniejszego Regulaminu, zaś Zarządowi ŚZPN przysługuje prawo do weryfikacji
spełniania tych wymagań, przez osoby znajdujące się na liście członków Klubu.
Zarząd ŚZPN może pozbawić członkostwa w Klubie osobę nie spełniającą wymagań wskazanych w §
1 ust. 1, 2, 3 niniejszego Regulaminu oraz osobę nie przestrzegającą zasad koleżeństwa i współżycia
społecznego, a także nie przestrzegająca przepisów i wskazań władz, komórek, komisji i wydziałów
PZPN oraz ŚZPN.

§2
Do praw członka Klubu Seniora należy uczestnictwo w bieżącej działalności klubu oraz jego posiedzeniach.
§3
Do podstawowych celów działalności klubu Seniora należy:
1. Integracja byłych działaczy piłkarskich
2. Propagowanie osiągnięć polskiego piłkarstwa i kultywowanie jego najlepszych tradycji, w
szczególności w zakresie przywiązania do barw narodowych i klubowych, przestrzegania zasad fair
play oraz wzorowych postaw etycznych
3. Formułowanie oraz zgłaszanie opinii i wniosków do władz ŚZPN w szczególności dotyczących spraw
o istotnym znaczeniu dla rozwoju piłkarstwa,
4. Wspieranie inicjatyw władz ŚZPN w zakresie prac edytorskich, kronikarskich i archiwalnych,
5. Organizowanie przy współudziale biura ŚZPN cyklicznych posiedzeń klubu,
6. Wnioskowanie do Zarządu ŚZPN o pomoc finansową dla członków Klubu lub ich współmałżonków w
razie zaistnienia trudnej sytuacji losowej,
7. Realizacji innych form wsparcia dla członków klubu w tym odwiedzanie w ciężkich sytuacjach
losowych oraz uczestniczenie w różnego rodzaju uroczystościach i ceremoniach pożegnalnych,
8. Prowadzenie innych spraw zleconych przez władze związku.
§4
Członkowie Klubu Seniora wybierają ze swojego grona:
1. Przewodniczący klubu,
2. Wiceprzewodniczący klubu,
3. Sekretarz klubu.
§5

1. Kandydatów na Przewodniczącego Klubu Seniora, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza wybierają
członkowie klubu Seniora (znajdujący się w dniu głosowaniu na liście członków Klubu, przechowywanej w
biurze ŚZPN) na okres 4 lat, jednak nie dłużej niż na okres kadencji władz związku, w głosowaniu tajnym lub
jawnym, zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez zebranych w dniu zebrania.
2. Powołania kandydatów do pełnienia funkcji wymienionych w § 4 Regulaminu oraz ich odwołania dokonuje
Zarząd ŚZPN.
3. W przypadku braku zatwierdzenia przez Zarząd ŚZPN danego kandydata do pełnienia jednej z funkcji
wymienionej w § 4 Regulaminu, członkowie klubu Seniora dokonują wyboru innego kandydata i
przedstawiają go do zatwierdzenia Zarządowi ŚZPN.
§6
1. Przewodniczący reprezentuje klub wobec władz Związku i może być zapraszany na posiedzenie Zarządu
ŚZPN jako gość. Przewodniczący może uczestniczyć w tych posiedzeniach wyłącznie na imienne zaproszenie
ze strony władz Związku.
2. Przewodniczący może być ponadto powoływany przez władze Związku do różnego rodzaju komitetów
jubileuszowych i okolicznościowych.
§7
Zebrania klubu odbywają się cyklicznie nie rzadziej niż 4 razy w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem i
tematyką spotkań.
§8
1. Klub Seniora korzysta w swojej działalności z pomocy Biura ŚZPN, w zakresie ustalonym z Prezesem
ŚZPN.
2. Klub Seniora nie posiada osobowości prawnej, a osoby działające w jego imieniu nie mogą zaciągać
żadnych zobowiązań na rzecz ŚZPN, bez uprzedniej zgody Zarządu ŚZPN wyrażonej w formie pisemnej.
§9
Zebrania klubu prowadzi Przewodniczący, a pod jego nieobecność wiceprzewodniczący.
§ 10
1. Roczny budżet klubu Seniora ustanawia Zarząd ŚZPN w rocznym preliminarzu wydatków i przychodów
ŚZPN.
2. Członkowie klubu Seniora ŚZPN mogą ustalić obowiązek opłacania składki członkowskiej przez członków
Klubu. Klub może również pozyskiwać środki na swoją działalność z źródeł zewnętrznych.
§ 11
1. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi ŚZPN
2. Regulamin Klubu Seniora wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd ŚZPN.
3. Kadencja dotychczasowych władz klubu Seniora wygasa z dniem wejścia w życie niniejszego
Regulaminu.
4. Osoby dotychczas zrzeszone w klubie Seniora, zobowiązane są do wypełnienia wymagań
wskazanych w § 1 ust. 1, 2, 3 niniejszego Regulaminu.
Uchwalono w dniu 16.12.2016.
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