REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO:

§1
1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Stowarzyszenie Camp X”, zwane dalej
„Stowarzyszeniem”.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Karpicko, Kasztanowa 6, 64-200 Wolsztyn.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
4. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa
rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
6. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem Zwykłym i działa na podstawie niniejszego
regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach wraz
z późniejszymi zmianami.
7. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§2
1. Cele Stowarzyszenia:
a) popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat broni, militariów oraz historii
oręża, a także działalności kolekcjonerskiej,
b) popularyzacja strzelectwa sportowego, kolekcjonerskiego i rekreacyjnego w tym także z
udziałem broni historycznej,
c) kreowanie pozytywnego wizerunku posiadaczy broni,
d) propagowanie i pielęgnacja idei patriotycznych i tradycji narodowych,
e) działalność edukacyjna, oświatowa i szkoleniowa,
f) prowadzenie działalności wychowawczo popularyzatorskiej w zakresie szeroko
rozumianej kultury, kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych,
g) prowadzenie zajęć oraz szkoleń z medycyny pola walki a także ratownictwa
medycznego,
h) organizowanie i udział w zawodach krajowych i zagranicznych w strzelectwie
sportowym,
i) doradztwo i pomoc organizacyjna oraz szkolenie kadr trenersko-instruktorskich dla
innych podmiotów zainteresowanych,
j) prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi broni palnej, w tym sklasyfikowanej w ustawie o
broni i amunicji jako szczególnie niebezpiecznej, dla podmiotów prowadzących
działalność z zakresu ochrony osób i mienia,
k) opiekę nad zabytkami architektury militarnej, posiadającymi wartość historyczną lub
naukową inicjowanie działań restauratorskich mających na celu wyeksponowanie
wartości historycznych i estetycznych zabytków, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba,
uzupełnienie lub odtworzenie ich części, oraz dokumentowanie tych działań,
l) organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem dopuszczonych prawem
rodzajów broni,
m) szerzenie świadomości związanej z ochroną zdrowia w tym także szkolenia dla
kwalifikowanych pracowników placówek medycznych.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) rozpowszechnianie wiedzy o broni,
b) akcje promocyjne mające na celu przełamywanie stereotypów odnośnie broni,
c) organizowanie imprez, festynów, pokazów,
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§3
Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub
cudzoziemcem posiadającym miejsce zamieszkania w Polsce.
Przyjęcia nowych członków dokonuje Przedstawiciel Stowarzyszenia na podstawie złożonej
pisemnej deklaracji.
W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia kandydatowi na członka przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty dostarczenia decyzji o
odmowie przyjęcia.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) wykluczenia członka przez Walne Zgromadzenie Członków,
b) pisemnej rezygnacji złożonej Przedstawicielowi Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) zalegania z opłacaniem składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
sześciu miesięcy,
e) rażącego naruszania zasad regulaminu (w tym także regulaminów obiektów
Stowarzyszenia), nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia lub
działania na szkodę Stowarzyszenia,
f) śmierci członka.
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
b) korzystania z dorobku, obiektów, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
Członek obowiązany jest do:
a) przestrzegania postanowień regulaminu Stowarzyszenia,
b) terminowego opłacania składek członkowskich,
c) czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§4

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Przedstawiciel.
2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy
członkowie Stowarzyszenia.
3. Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 5 lat.
4. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich
sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji
Przedstawiciela Stowarzyszenia.
5. Walne Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub co najmniej 1/3
członków Stowarzyszenia.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym
terminie,a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej
30 minut później, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) wybór i odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia,
b) uchwalanie regulaminu i jego zmian,
c) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
d) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
f) kontrola działań podejmowanych przez Przedstawiciela,
g) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela.
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Do kompetencji i obowiązków Przedstawiciela należy:
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, niniejszym regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania
Członków.

§5
1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn,
spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
§6
1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach

