REGULAMIN
WŁOCŁAWSKIEGO KLUBU SENIORÓW LOTNICTWA
(2015)
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin Włocławskiego Klubu Seniorów Lotnictwa został opracowany
zgodnie i w oparciu o Regulamin Rady Seniorów Lotnictwa, Polskiego Związku
Sportowego Aeroklub Polski. (Zatwierdzony Uchwałą 238/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu
Polskiego z dnia 21.11.2015r.)
1.2. Włocławski Klub Seniorów Lotnictwa, zwany dalej „Klub” lub „KSL”, na dzień
dzisiejszy nie posiada osobowości prawnej (nie jest Stowarzyszeniem Użyteczności
Publicznej) i jest afiliowany przy Aeroklubie Włocławskim. Prowadzi jednak swoją
działalność samodzielnie i niezależnie od Aeroklubu Włocławskiego.
1.3. KSL może być powołany lub może być wznowiona jego działalność na wniosek co
najmniej 10 członków-założycieli lub byłych członków KSL, ale spełniających kryteria
podane w punkcie 3.0 (członkowie Klubu).
1.4. Klub ma prawo używania odznak, pieczęci i emblematów zatwierdzonych przez
Ogólne zebranie członków Klubu.
1.5. Podstawowym wzorem Odznaki KSL jest miniaturowa szachownica lotnicza,
ustawiona skośnie (z pionową osią symetrii biegnącą pionowo przez pola czerwone)
z dwoma wzniesionymi skrzydłami i literami KSL na jednym z nich.
1.6. Rozwiązanie Klubu może nastąpić w razie zmniejszenia się ilości członków
poniżej 10 osób lub na mocy Uchwały Ogólnego Zebrania KSL.

2. ZADANIA WŁOCŁAWSKIEGO KLUBU SENIORÓW LOTNICTWA
2.1.

Celem Włocławskiego Klubu Seniorów Lotnictwa jest:
a) Współdziałanie w dziele popularyzacji lotnictwa w społeczeństwie;
b) Pielęgnowanie tradycji polskiego lotnictwa na terenie działania KSL i poza
uwzględnieniem wszystkich jego rodzajów;
c) Integrowanie środowiska członków społeczności lotniczej po zakończeniu przez
nich czynnej działalności;
d) Opieka nad dokumentami, przedmiotami i ważnymi miejscami dla historii
lotnictwa – w tym szczególnie nad grobami lotniczymi;
e) Udzielanie możliwej pomocy weteranom lotnictwa lub ich rodzinom, jeżeli takiej
pomocy potrzebują;

2.2.

Dla osiągnięcia tych celów, Klub:
a) Współpracuje z Aeroklubem Włocławskim i innymi aeroklubami regionalnymi
oraz instytucjami i organizacjami lotniczymi;
b) Uczestniczy w konferencjach, sympozjach i innych imprezach lotniczych;
c) Prowadzi stronę internetową działalności Klubu, jeżeli taką posiada;

d) Utrzymuje kontakt z młodzieżą ogólnie, a szczególnie w szkołach o charakterze
lotniczym, ze szkołami, które przyjęły za patronów ludzi związanych
z lotnictwem;
e) Organizuje klubowe spotkania koleżeńskie;
f) Prowadzi na swoim terenie rejestr lotniczych miejsc pamięci, a szczególnie
rejestr grobów lotników i działaczy lotniczych;
g) Występuje z wnioskami o nadanie wyróżnień i udzielenia pomocy członkom
Klubu i ich rodzinom;
3. CZŁONKOWIE KLUBU
3.1. Członkiem Włocławskiego Klubu Seniorów Lotnictwa może być osoba spełniająca
następujące warunki:
a) Mająca za sobą co najmniej 10-letni okres pracy w zakładach lotniczych, służby
lub działalności w organizacjach o charakterze lotniczym;
b) Mająca ukończonych co najmniej 50 lat życia (od tego warunku można odstąpić
w szczególnych przypadkach, jeżeli wymaga tego zaistniała sytuacja);
c) Będąca w przeszłości lub aktualnie pracownikiem lub żołnierzem lotnictwa
lub działaczem społecznym w organizacjach lotniczych;
d) Będąca pracownikiem naukowym, literatem, publicystą, dziennikarzem,
plastykiem
itp., wyspecjalizowanym w zagadnieniach lotniczych;
e) Będąca teraz lub w przeszłości modelarzem lotniczym i kosmicznym lub
działaczem
tej dziedziny;
f) Nie działał w przeszłości i aktualnie na szkodę KSL i Aeroklubu
Włocławskiego.
3.2. Na członka KSL (po wypełnieniu podania o przyjęcie) przyjmują: Ogólne Zebranie
lub Zarząd Klubu.
3.3. O przyjęciu lub skreśleniu z listy członków Klubu (z podaniem przyczyn) Zarząd
KSL zobowiązany jest powiadomić o tym Radę Seniorów Lotnictwa w formie pisemnej.
4. WŁADZE KLUBU
4.1.

Władzami Włocławskiego Klubu Seniorów Lotnictwa są:
a) Ogólne (walne) zebranie członków Klubu;
b) Zarząd Klubu;

4.2.

Zarząd Klubu składa się z czterech osób, w tym:
a)
b)
c)
d)

Przewodniczący ;
Zastępca Przewodniczącego;
Sekretarz ;
Skarbnik;

4.3. Przewodniczący lub w jego zastępstwie inny członek Zarządu, może brać udział w
posiedzeniach zarządu lub w ogólnym zebraniu (walnym) Aeroklubu regionalnego, z
głosem doradczym.

4.4. Kadencja trwa cztery lata. Długość kadencji może być wydłużona lub skrócona
na podstawie Uchwały Ogólnego (walnego) Zebrania KSL na zasadach wg. prawa
o stowarzyszeniach.
4.5. Ogólne (walne) Zebranie Członków Klubu odbywa się (wg. ustaleń) . Natomiast
posiedzenia Zarządu wg. potrzeby nie rzadziej niż raz w miesiącu.
5. MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU
5.1.

Fundusze Włocławskiego Klubu Seniorów Lotnictwa tworzą:
a) Składki i dobrowolne datki członkowskie;
b) Wpływy własne z imprez (wycieczek) organizowanych przez Klub;
c) Inne dotacje i darowizny od Władz Miejskich i Miejskiego Ośrodka Kultury
we Włocławku, z którymi Klub ściśle współpracuje;

5.2. Wysokość składki członkowskiej ustala – na wniosek zarządu, ogólne (walne)
zebranie członków Klubu.
5.3. Funduszami Klubu dysponuje Zarząd. Dokumenty finansowe z ramienia Klubu
podpisuje Przewodniczący i Skarbnik lub inni członkowie wyznaczeni przez Zarząd
pisemnie.
Raz na kwartał (przynajmniej) Skarbnik sporządza raport obrotu finansami KSL. Raport
podpisuje Przewodniczący i Skarbnik lub wyznaczony pisemnie inny członek Zarządu.
5.4. Fundusze nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok
następny.
5.5. W przypadku rozwiązania Klubu pozostały majątek Klubu zostaje przekazany
uchwałą zebrania ogólnego na rzecz aeroklubu regionalnego lub na inny cel dobroczynny.
Włocławek, 21.11.2015 r.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2015 r. i obowiązuje do dnia wprowadzenia
zmian na podstawie uchwał Zebrania Ogólnego KSL.

