REGULAMIN CZŁONKOSTWA W KLUBIE

1.

YACHT CLUB SOPOT działa przy spółce non-profit Yacht Club Sopot sp. z o.o. W
dalszych postanowieniach regulaminu zwany jest Klubem.

2. YACHT CLUB SOPOT jest klubem żeglarskim, członkiem Polskiego Związku
Żeglarskiego oraz Pomorskiego Związku Żeglarskiego i zobowiązał się do
przestrzegania statutów PZŻ i PoZŻ.
3. Proporcem Klubu jest granatowa, trójkątna, zafalowana flaga. Na Proporcu
umieszczony jest krzyż ukośny w kolorze czerwonym z białą obwódką.

4. Logotypem podstawowym Klubu jest w/w Proporzec wpisany w nazwę YACHT CLUB
SOPOT stanowiącą obwód koła. Logotypem pomocniczym Klubu jest w/w Proporzec z
nazwą YACHT CLUB SOPOT (w ułożeniu poszczególnych członów nazwy jeden pod
drugim) przylegającą do jego lewej krawędzi.
Logotyp podstawowy:
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5. Cele Klubu:
a) promocja kultury fizycznej poprzez uprawianie żeglarstwa sportowego i
amatorskiego,
b) kultywowanie tradycji żeglarskich,
c) krzewienie wiedzy żeglarskiej teoretycznej i praktycznej oraz zasad dobrej praktyki
morskiej,
d) budowanie pozytywnych więzi i relacji pomiędzy członkami i gośćmi Klubu.
6. Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) zrzeszanie członków klubu żeglarskiego pod nazwą YACHT CLUB SOPOT,
b) organizację regat żeglarskich sportowych i amatorskich, kursów żeglarskich i
rejsów oraz imprez towarzyskich o charakterze żeglarskim dla członków i gości
Klubu,
c) udział w regatach żeglarskich sportowych i amatorski w kraju i zagranicą,
d) promocję i wzmacnianie relacji z żeglarzami i organizacjami żeglarskimi oraz
mediami w kraju i zagranicą.
7. Członkostwo w Klubie ważne jest przez rok od momentu jego uzyskania lub
odnowienia.
8. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Klubu uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od
daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków w tym członka
Zarządu Klubu.
9. Zarząd Klubu ma prawo odmówić przyjęcia w poczet członków bez podania przyczyny.
10. Do wstąpienia w poczet członków Klubu wymagane jest:
a) poprawne wypełnienie deklaracji członkowskiej;
b) uiszczenie opłaty członkowskiej oraz wpisowego;
c) potwierdzenie Zarządu Klubu o przyjęciu w poczet członków Klubu.
11. Członek Klubu ma prawo:
a) uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Klub;
b) używać proporca i logotypów Klubu w zakresie przyznanych uprawnień;
c) korzystać z wszelkich przywilejów, produktów i usług wymienionych w pakiecie
członkowskim stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, tylko i
wyłącznie za okazaniem karty klubowej wraz z dokumentem tożsamości.
12. Członek Klubu zobowiązany jest do:
a) stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz uchwał Zarządu
Klubu;
b) dbania o honor Proporca Klubu, przestrzegania etyki, etykiety i dobrych obyczajów
obowiązujących w żeglarstwie, a w szczególności w Klubie;
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c) regularnego opłacania składek członkowskich uchwalonych przez Zarząd Klubu.
13. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a) wystąpienia członka z Klubu, zgłoszonego pisemnie do Zarządu Klubu, po
uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych;
b) skreślenia z listy członków wskutek nieopłacenia składek w określonym terminie, o
czym członek zostanie poinformowany pisemnie drogą elektroniczną;
c) wykluczenia członka za działania na szkodę Klubu lub nieprzestrzeganie
Regulaminu, na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
14. Członkowie Klubu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Yacht
Club Sopot sp. z o. o.
15. Fakt utraty, zniszczenia bądź zagubienia karty członkowskiej Klubu należy niezwłocznie
zgłosić do Zarządu Klubu. Wydanie duplikatu karty/kart wiąże się z dodatkową opłatą
operacyjną w wysokości 50 zł za kartę.
16. Wykupione członkostwo jest imienne i nie może być wykorzystywane przez osoby
trzecie.
17. Członkowie Klubu zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach
adresów zamieszkania oraz adresów do korespondencji, w tym także adresów do
korespondencji elektronicznej. Pisma wysyłane na podane Zarządowi Klubu adresy, a
nie podjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z
ostatnim możliwym dniem ich odbioru.
18. Władzami Klubu jest Zarząd Klubu powoływany przez Yacht Club Sopot sp. z o.o.
Regulamin został uchwalony i obowiązuje od dnia 31.03.2017.
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