
REGULAMIN  
WEWNĘTRZNY KLUBU JUDO GKS "CZARNI" BYTOM 

Opracowany na podstawie prawnie zatwierdzonego i obowiązującego  Statutu Klubu 
 

1. Członkiem Klubu mogą być osoby fizyczne. 
2. Członkowie klubu dzielą się na: 
a/zwyczajnych, 
b/ wspierających , 
c/ honorowych.  
1. Członkiem zwyczajnym i członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która złożyła deklarację 
przystąpienia do Klubu i po podpisanej rekomendacji co najmniej jednego członka Zarządu Klubu zostanie 
– Uchwałą Zarządu Klubu – przyjęta w poczet członków zwyczajnych lub honorowych Klubu. 
2. Małoletni poniżej 18 roku życia mogą być członkami Klubu za zgodą przedstawicieli ustawowych 
wyrażoną na piśmie, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków Klubu oraz bez 
korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu. 
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca 
osobowości prawnej lub instytucja zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała na jego rzecz 
pomoc finansową, rzeczowa lub merytoryczn. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego 
przedstawiciel. Członek wspierający nie ma prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków 
Klubu.   
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, której za szczególne zasługi dla Klubu Walne 
Zebranie Członków Klubu nadało godność członka honorowego. Członek honorowy nie ma prawa udziału 
w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków Klubu. 
Członkowie Klubu maja prawo do: 
1) udziału w zajęciach sportowych organizowanych przez Klub, 
2) uczestnictwa w innych formach działalności Klubu oraz korzystania z obiektów, urządzeń  

i wyposażenia Klubu, 
3) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu, z zastrzeżeniem przepisów § 10 ust.2 – 4 

Statutu, 
4) udziału w Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem stanowiącym, z zastrzeżeniem przepisu § 10 

ust. 2 -4 Statutu, 
5) korzystania z pomocy materialnej, organizacyjnej i prawnej ze strony Klubu, 
6) zgłaszania opinii i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu. 

.      Członkowie Klubu zobowiązani są do: 
1.    ochrony dobrego imienia Klubu,  
2.  przestrzegania zasad fair play w sporcie,  
3. przestrzegania Statutu Klubu, uchwał Zarządu Klubu, a także wszelkich innych aktów wewnętrznych 

dotyczących działalności Klubu, 
4. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych, w tym w działalności sportowej  

i organizacyjnej Klubu, 
5. opłacania składek członkowskich. 
Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku: 
1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu, po uregulowaniu wszystkich 
zobowiązań wobec Klubu, 

        2.  skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu: 
a/ na pisemny wniosek Dyrektora Klubu - z powodu zalegania z opłatami składki członkowskiej przez 
okres dłuższy niż 6 miesięcy,  
b/ nieprzestrzegania Statutu Klubu, uchwał Zarządu Klubu, a także wszelkich innych aktów wewnętrznych 
dotyczących działalności Klubu lub naruszenia zasad współżycia społecznego, 
c/ z powodu działania na szkodę Klubu, 
d/ z powodu śmierci członka w przypadku osoby fizycznej, 
e/ z powodu ogłoszenia upadłości, likwidacji lub innych uzasadnionych przyczyn, w przypadku podmiotu 
innego niż osoba fizyczna. 

 
 



 


