Uchwała nr WZ/2/2011
Walnego Zebrania Członków
Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego
z dnia 6.02.2011 r.
w sprawie trybu przyjmowania nowych członków

Art. 1.
Na mocy § 26 ust. 1. Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego Walne Zebranie Członków
uchwala niniejszy regulamin przyjmowania członków w poczet Klubu.
Art. 2.
1. Podstawą prawną przyjęcia osoby fizycznej w poczet członków Klubu Sympatyków Transportu
Miejskiego, zwanego dalej „Klubem”, jest deklaracja członkowska, zwana w dalszej części
„deklaracją”.
2. Deklaracje gromadzone są przez sekretarza Zarządu Klubu lub inną osobę upoważnioną do tego
uchwałą Zarządu Klubu.
3. Wzór deklaracji określa Zarząd Klubu na drodze uchwały.
Art. 3.
1. Osoba fizyczna chcąca stać się członkiem Klubu musi wypełnić deklarację, wpisując na niej
swoje imiona, nazwisko, datę oraz miejsce urodzenia, numer PESEL, adres stałego
zamieszkania, telefon kontaktowy, adres email, dane dowodu tożsamości, którym się posługuje
oraz datę wypełnienia deklaracji.
2. W przypadku, gdy osoba chcąca przystąpić do Klubu nie ma ukończonych 18 lat, dokumentem
potwierdzającym tożsamość jest legitymacja szkolna.
3. W przypadku, gdy osoba chcąca przystąpić do Klubu nie ma ukończonych 16 lat, niezbędna jest
zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.
Art. 4.
Osoba chcąca przystąpić do Klubu powinna wykazać się chęcią aktywnego działania na rzecz
Klubu,
w szczególności przez uczestnictwo w spotkaniach Klubu.
Art. 5.
Zarząd Klubu może zdecydować o zaproszeniu do Klubu osób fizycznych, które mogą w istotny
sposób wspomóc działalność Klubu. Tryb przyjmowania osób zaproszonych jest tożsamy z trybem
przyjmowania innych osób.
Art. 6.
1. W imieniu Walnego Zebrania Członków, członków przyjmuje Zarząd Klubu.
2. Przyjęcie członków odbywa się na drodze uchwały Zarządu.
3. Zarząd ma obowiązek rozpatrzenia przyjęcia nowego członka wyłącznie w przypadku, gdy
osoba, która wypełniła deklarację, co najmniej 3 razy w ciągu ostatnich 4 miesięcy pojawiała
się
na spotkaniu Klubu.
4. Przyjęcie, o którym mowa w ust. 2, następuje z pierwszym dniem kolejnego miesiąca
kalendarzowego od daty przyjęcia uchwały.

Art. 7.
Zarząd Klubu ma prawo odmówić przyjęcia w poczet członków Klubu osób, które w ciągu
poprzednich 6 miesięcy skreślone zostały z listy członków Klubu na mocy § 16 ust. 2. pkt 3. Statutu
Klubu.
Art. 8.
Jeśli część lub całość danych zawartych na deklaracji ulegnie zmianie, bądź członek Klubu ukończy
18 lat, do deklaracji należy dołączyć informację korygującą.
Art. 9.
Deklaracja skreślona, bądź poprawiona jest nieważna, o ile nie została odpowiednio opisana
przez członka Zarządu Klubu.
Art. 10.
1. Uchwała ta wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Walne Zebranie Członków i
obowiązuje wszystkie osoby, które do tego dnia nie zostały przyjęte do Klubu decyzją Zarządu
Klubu.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Klubu.
Niniejsza uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 10 za, 0 przeciw
i 0 wstrzymujących się.
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