
Załącznik do uchwały 

ZG PTTK Nr 83/XV/2002 

z 15.12.2002 r. 

 

REGULAMIN 

KLUBU TURYSTYKI ROWEROWEJ RASTEN 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Klubu Turystyki Rowerowej RASTEN, zwany dalej Klubem powstał w marcu 2013 roku. 

2. Klub jest jednostką organizacyjną Oddziału PTTK im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie. 

3. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału 

PTTK. 

4. Klub skupia miłośników turystyki rowerowej zrzeszonych w Polskim Towarzystwie 

Turystyczno-Krajoznawczym i czynnie uprawiających turystykę rowerową. 

5. Członkiem Klubu może zostać każda osoba fizyczna po złożeniu wypełnionej deklaracji 

członkowskiej i uiszczeniu rocznej składki klubowej. Osoby niepełnoletnie chcące wstąpić 

do Klubu zobowiązane są posiadać pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych. 

6. Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej jego członków i nie ma charakteru 

komercyjnego. 

 

§ 2 

Cele i zadania Klubu 

 

1. Promowanie turystyki rowerowej poprzez planowanie, organizowanie oraz 

popularyzowanie turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku 

2. Organizowanie i ułatwianie członkom Klubu uprawiania krajoznawstwa i turystyki 

rowerowej. 

3.   Organizowanie wycieczek, rajdów i wypraw rowerowych krajowych i zagranicznych. 

4. Promowanie jazdy na rowerze oraz reprezentowanie wobec władz samorządowych 

interesów rowerzystów, działanie na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście 

i powiecie. 

5. Organizowanie szkoleń, spotkań i zebrań członków Klubu. 

6. Upowszechnianie i stwarzanie warunków do zdobywania odznak turystycznych, 

w szczególności związanych z turystyką rowerową.  

7. Podnoszenie kwalifikacji turystyczno-krajoznawczych członków Klubu, popularyzowanie 

bezpiecznych zasad uprawiania turystyki rowerowej. 
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§ 3 

Fundusze Klubu 

1. Klub realizuje swoje zadania w oparciu o środki  finansowe uzyskane z : 

- rocznej składki klubowej, 

- funduszy przeznaczonych na realizację imprez rowerowych. 

2. Wysokość rocznej składki klubowej jest corocznie uchwalany przez Zarząd Klubu. Składka 

jest płatna jednorazowo. Wpływy i wydatki ujęte są w ewidencji finansowej Klubu 

prowadzonej na bieżąco przez skarbnika. 

3. Za finansowe i rzeczowe rozliczenie rajdu odpowiada komandor rajdu. 

4. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki członka Klubu 

Członek Klubu ma prawo: 

1. Zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące działalności Klubu i je realizować. 

2. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu. 

3. Brać czynny udział w imprezach i spotkaniach organizowanych przez władze Klubu. 

4. Reprezentować Klub na imprezach organizowanych przez innych organizatorów. 

5. Uprawiać turystykę rowerową i ciągle podnosić kwalifikacje turystyczne. 

 

Członek Klubu ma obowiązek: 

1. Godnie reprezentować Klub i przestrzegać zasad koleżeństwa w stosunku do wszystkich 

członków Klubu. 

2. Aktywnie uczestniczyć w działalności Klubu, wspierać prowadzących imprezy rowerowe 

oraz działania na rzecz Klubu. 

3. Przestrzegać regulaminu Klubu oraz regulaminów rajdów organizowanych przez Klub. 

4. Regularnie opłacać składkę członkowską (płatną do końca stycznia danego roku 

kalendarzowego). 

5. Zachować trzeźwość podczas imprez rowerowych. 

 

§ 5 

Władze Klubu 

 

1. Władzami Klubu są: 

- Walne Zgromadzenie Członków, 

- Zarząd Klubu. 

2. Kadencja Zarządu Klubu trwa 4 lata. 
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3. Wybór Zarządu Klubu odbywa się na Walnym Zgromadzeniu Członków w głosowaniu 

tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia Członków. 

4. Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy członek Klubu z uregulowaną opłatą 

członkowską. 

5. Zarząd Klubu składa się z 2 do 4 osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika. 

Objęcie funkcji jest uzgadniane pomiędzy członkami nowo wybranego Zarządu. 

6. Uchwały Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości 

głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 

 

§ 6 

Obowiązki Zarządu Klubu 

 

1. Realizacja celów i zadań Klubu. 

2. Sporządzanie planów pracy na dany rok kalendarzowy. 

3. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz. 

4. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków. 

5. Przyjmowanie i skreślanie członków. 

6. Zwoływanie posiedzeń i narad Zarządu Klubu, odbywających się w miarę potrzeb, jednak 

nie rzadziej niż 2 razy w roku. Zebrania Zarządu i uchwały są protokołowane. Udział w 

posiedzeniach Zarządu Klubu jest obowiązkiem członków Zarządu Klubu. 

7. Zarząd Klubu ma prawo do występowania i przyznawania wyróżnień. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Klub używa pieczęci firmowej podłużnej tzw. „nagłówkowej” w kształcie prostokąta 

o następujące treści: 

 

Klub Turystyki Rowerowej RASTEN 

Oddział PTTK im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie 

11-400 Kętrzyn, ul. Dworcowa 10 

tel. 664-184-341, rasten@interia.pl 
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2. Klub posiada własny emblemat o następującym wyglądzie:  

 

 

 

3. Członek Klubu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego wizerunku oraz 

nadesłanych przez siebie zdjęć w materiałach przygotowywanych przez Klub w formie 

elektronicznej i drukowanej. 

4. Zmiana zapisów regulaminu wymaga akceptacji większości członków Klubu. Interpretacja 

postanowień Regulaminu Klubu należy do Zarządu Klubu. 

5. Niniejszy Regulamin Klubu uchwalony został przez Walne Zebranie Klubu dnia 30 marca 

2013 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

 

 


