REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
„GALICYJSKIE STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE”
Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Galicyjskie Stowarzyszenie Motocyklowe”, zwane
dalej w skrocie Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisow prawa o
stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego regulaminu.
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym i nie posiada osobowości
prawnej.
4. Siedzibą stowarzyszenia jest: 31-637 Krakow, ul. Generała Okulickiego 57/62
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
3. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisow ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze
zm.).
4. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i
międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.
5. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
6. Stowarzyszenie posiada logo; wzor znaku graficznego jest dołączony do
niniejszego regulaminu.
7. Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową: http://www.motogalicja.org.
Strona internetowa posiada własny regulamin.
§3
1. Przedstawiciel kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je w
stosunkach zewnętrznych.
2. Przedstawiciel może powoływać pełnomocnikow do działania w określonych
kwestiach.
3. Pierwszym przedstawicielem Stowarzyszenia jest Jacek Kwatera.
Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§4

1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:
- konsolidacja środowiska miłośnikow i uŜytkownikow motocykli w
Rzeczypospolitej Polskiej;
- działalność na rzecz propagowania zasad bezpieczeństwa w poruszaniu się na
motocyklu;
- działania promocyjne, mające na celu rozwoj środowiska miłośnikow i
użytkownikow motocykli;
- działania promujące, mające na celu popularyzację jazdy na motocyklach na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
- wzajemnej pomocy w użytkowaniu posiadanych pojazdow, propagowaniu
kulturalnego poruszania się po drogach, organizacja szkoleń doskonalenia
techniki jazdy oraz udzielania pierwszej pomocy;
- założenie i utrzymywanie strony internetowej Stowarzyszenia;
- propagowanie wśrod społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej
- organizacja i realizacja zadań związanych z turystyką, rekreacją oraz sportami
motorowymi, a także pokrewnymi formami turystyki kwalifikowanej;
- inne działania na rzecz sportow motorowych.
- tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami zainteresowanymi.
- wzajemne wspieranie się członkow stowarzyszenia
§5
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
- stworzenie możliwości rozwoju poprzez wypracowanie przejrzystych form
imprez, regulaminow, stworzenie podstaw dla osob i instytucji udostępniających
tereny na cele sportow motorowych;
- nawiązanie wspołpracy z firmami, instytucjami, stowarzyszeniami związanymi z
tematyką motocyklową działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w
innych krajach;
- wspieranie członkow Stowarzyszenia w organizacji imprez;
- propagowanie turystyki motorowej;
- udział w zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych oraz krajowych i
zagranicznych imprezach motorowych.
Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§6
Członkowie Stowarzyszenia mogą być: założyciele, zwyczajni i honorowi.
§7
1. Członami założycielami są uczestnicy zebrania załoŜycielskiego, ktorzy
podpisali listę założycieli Stowarzyszenia.
2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie,
obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - ktore wspierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i
dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do
realizacji tych celow
3. Przyjęcie innych osob w poczet członkow zwyczajnych następuje po złożeniu
Deklaracji Członkowskiej oraz po jednomyślnej decyzji Członkow Założycieli
obecnych na glosowaniu.
§8
1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna) zasłużona w
dziedzinie działalności stanowiącej przedmiot i cel działalności Stowarzyszenia.
2.Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Członków

Stowarzyszenia, podjętej większością zwykłą głosów, obecnych na glosowaniu, na wniosek
przedstawiciela.
3.Członkostwo honorowe jest członkostwem tytularnym, co oznacza, iż członek taki nie podlega
rygorom praw i obowiązków zapisanych dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. Jednakże, w
przypadku gdy Członek Honorowy okaże chęć i wolę, może brać udział w pracach stowarzyszenia, z
zastrzeżeniem zdania pierwszego niniejszego punktu. W takim przypadku, jeśli Członek Honorowy
jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działa on
przez swojego umocowanego przedstawiciela.
4. Członek Honorowy traci członkostwo w Stowarzyszeniu na skutek:
1) zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia;
2) jego śmierci, upadłości, likwidacji lub zaprzestania działalności;
3) decyzji członków stowarzyszenia, obecnych na glosowaniu, podjętej w ramach większości
zwykłej.
§9
Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1. Aktywnego udziału w realizacji celow i zadań Stowarzyszenia.
2. Przestrzegania postanowień regulaminu i uchwal Stowarzyszenia.
3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia i propagowania jego działalności.
4. Regularnego opłacania składek członkowskich.
§10
1.Członkowstwo zwyczajne lub członka założyciela w Stowarzyszeniu ustaje na
skutek:
1)zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia;
2)w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia lub zwłoki w opłacie składek
przez okres 6-ciu miesięcy;
3)zgonu, utraty praw publicznych lub ubezwłasnowolnienia;
4)jednomyślnej decyzji członkow założycieli, obecnych na glosowaniu. W razie
glosowania nt ustania członkostwa członka założyciela nie bierze on w glosowaniu
udziału.

Rozdział IV
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§11
1.Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
2.Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację statutowych
celow Stowarzyszenia.
3.Wysokość składek ustalana jest uchwałą Członkow.
Rozdział V
PRZEPISY KOŃCOWE
§12
Zmiana niniejszego regulaminu wymaga uchwały Członkow podjętej większością

2/3 głosow, oddanych przy obecności co najmniej 1/2 liczby Członkow, przy
zgodzie większości członkow założycieli.
§13
1.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmują Członkowie Założyciele
większością 2/3 głosow.
2.Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi jednocześnie przeznaczenie
majątku Stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną.
§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu Cywilnego.

