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Statut 

KLUB SPORTOWY KAWALKADA 
(nazwa klubu) 

Rozdział 1 
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny 

§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Kawalkada i zwane jest dalej Klubem.

§2
Terenem działania Klubu jest teren całego kraju oraz poza nim, a siedzibą jest Murowana Goślina. 

§3
1. Klub, jako stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej podlega wpisowi
do ewidencji na podstawie przepisów ustawy o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.)
2. Z chwilą wpisania do ewidencji Klub uzyskuje osobowość prawną.

szeniach oraz niniejszym 

§5
Klub może być członkiem innych organizacji i związków sportowych. 

§6
1. Klub jest organizacją o celach nie zarobkowych, a wszelkie uzyskane w trakcie działalności
dochody przeznaczone są na realizację zadań statutowych.
2. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może
zatrudniać pracowników.

§7

Klub używa pieczęci odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

Rozdział 2 
Cele i środki działania 

§8
Celem Klubu jest popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wychowanie dzieci 
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młodzieży przez kulturę fizyczną oraz propagowanie zdrowego stylu życia. 
§9

Klub realizuje swoje cele przez:
1) prowadzenie działalności szkoleniowej i zajęć sportowych,
2) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
3) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych,
4) propagowanie wśród dzieci i młodzieży łucznictwa konnego;
S) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,
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6) zapewnienie odpowiednich obiektów, urządzeń i sprzętu dla prowadzenia działalności
w zakresie kultury fizycznej,

7) współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi.

Rozdział 3 
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 

§ 10.
Członkowie Klubu dzielą się na: 
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 11.
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, o
1) ukończyła 16 lat a 1   z o
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2. Małoletni w wieku · ej 16 lat, spełniający warunki określone w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą
za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu, bez prawa udziału 
w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa 
wyborczego do władz Klubu. 
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna, która
zadeklaruje pomoc finansową lub inny rodzaj wspierania Klubu i zostanie przyjęta przez Zarząd.
Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie za pośrednictwem upoważnionego
przedstawiciela.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju Klubu.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu Klubu.

§ 12.
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczyć w walnych zebraniach z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem

wyborczym z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności
do czynności prawnych,

2) zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Klubu oraz oceniać ich działania,
3) korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu oraz ulg i udogodnień w granicach regulaminów

i uchwał Zarządu,
4) reprezentować Klub w imprezach sportowych i innych,
S) używać odznak i barw klubowych.
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§ 23
1. Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze 
składu tych władz, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem
bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka władz podejmuje władza, której
jest członkiem, większością 1 głosu przy obecności co najmniej połowy jej składu, przy czym przy
równowadze w głosowaniu głos decydujący ma Przewodniczący komisji.
3. Zawieszony lub odwołany członek ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków
w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały w tej sprawie. Wniesienie odwołania od uchwały
nie wstrzymuje jej wykonania.

§24
Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo uzupełniania swoich składów przez kooptację spośród 
członków Klubu posiadających prawo wyborcze. Liczba członków tych władz pochodzących z 
kooptacji nie może przekroczyć J/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 

§25
Postanowienia § 23 i § 24 mają odpowiednie zastosowanie do członków Sądu Koleżeńskiego, 
o którym mowa w § 15 ust. 2. 

§26
1. Sekcje są wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Klubu tworzonymi przez Zarząd,
grupującymi członków według dyscyplin sportu, wieku lub zainteresowań.
2. Działalnością sekcji kierują ich kierownicy powoływani przez Zarząd.

3. Zasady działania sekcji określa Zarząd w swoich uchwałach lub regulaminach, o których mowa
w §  20 ust. 1 pkt 7 statutu.

Rozdział 6 
Nagrody i kary 

§ 27
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody, z 
zachowaniem przepisów prawnych.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd
Klubu.

§28
1. Za naruszenie statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia
następujących kar: 
1) upomnienia,




