Regulamin Kołobrzeskiego Klubu Morsów przy
Regionalnym Stowarzyszeniu Turystyczno - Uzdrowiskowym
Niniejszy Regulamin określa uprawnienia i obowiązki osób przystępujących do
Kołobrzeskiego Klubu Morsów przy Regionalnym Stowarzyszeniu Turystyczno Uzdrowiskowym oraz reguluje zasady działania Klubu.
Każda z osób należąca do Kołobrzeskiego Klubu Morsów ponosi całkowitą
odpowiedzialność za własny stan zdrowia oraz bezpieczeństwo i na własną
odpowiedzialność korzysta z zimnych kąpieli.
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
§1
Przez określenia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:
•
•
•
•
•

WOPR - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
TRYTON - Portowa Ochotnicza Straż Pożarna w Kołobrzegu,
Kołobrzeski Klub Morsów - Klub działający przy Regionalnym Stowarzyszeniu
Turystyczno - Uzdrowiskowym w Kołobrzegu
Deklaracja członkowska - oświadczenie woli osoby przystępującej do
Kołobrzeskiego Klubu Morsów o dobrowolności korzystania z zimnych kąpieli.
Sezon - czas określony kalendarzowo do korzystania z zimnych kąpieli.
§2

•

•
•
•
•

Klub używa pieczątki z napisem „KOŁOBRZESKI KLUB MORSÓW, przy
Regionalnym Stowarzyszeniu - Turystyczno Uzdrowiskowym w Kołobrzegu 78100 Kołobrzeg ul. Sikorskiego 8”
Barwami Klubu są kolory biało - niebieskie.
Godłem Klubu jest mors. Symbolem klubu są flagi, chorągiewki, banery oraz
reprezentacyjne stroje klubowe.
Strona internetowa klubu: www.morsowanie.kolobrzeg.pl
Konto na Facebook http://www.facebook.com/KolobrzeskiKlubMorsow?ref=hl
§3

•

Władze Klubu:
Zarząd Kołobrzeskiego Klubu Morsów - 5 osobowy wybrany w toku tajnego
głosowania, spośród członków. Lista osób wchodzących w skład
Kołobrzeskiego Klubu Morsów stanowi odrębny dokument w formie uchwały.
W pierwszej kolejności wybierany jest Prezes Kołobrzeskiego Klubu Morsów w
głosowaniu tajnym.
W drugiej kolejności na wniosek wybranego Prezesa Klubu dokonywany jest w
głosowaniu tajnym wybór następujących członków Zarządu:
o V-ce Prezes ds. finansowych
o V-ce Prezes ds. organizacyjnych
o V-ce Prezes ds. marketingu i współpracy

•

•

Sekretarz Klubu
Kadencja władz Klubu trwa dwa lata kalendarzowe.
Członkowie wybrani do władz Klubu mogą tę samą funkcję pełnić wielokrotnie.
Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania
(kworum).
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w
trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany na wniosek
Prezesa spośród członków Klubu.
Członkowie Klubu dzielą się:
o Członków zwyczajnych
o Członków wspierający
o Członków honorowych
 Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która posiada
pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona
praw publicznych, akceptuje regulaminowe cele Klubu, przyjęte
przez Zarząd KKM na podstawie jej pisemnej deklaracji.
 Członek zwyczajny ma prawo:
 Wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
 Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności
Klubu,
 Korzystać z pomocy i zaplecza Klubu w
podejmowanych działaniach zgodnych z jego
celami,
 Brać udział w pracach, zebraniach i innych
przedsięwzięciach Klubu z prawem głosu.
 Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał
władz Klubu,
 Regularnego opłacania składek członkowskich i
innych świadczeń, obowiązujących w Klubie,
 Czynnego uczestniczenia w realizacji celów
statutowych Klubu,
 Przestrzegania etycznych zachowań,
 Dbania o dobre imię Klubu,
 Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub
fizyczna deklarująca pomoc finansową lub rzeczową dla Klubu,
przyjęta przez Zarząd po złożeniu pisemnej deklaracji. Członek
wspierający (sponsor) będący osobą fizyczną posiada wszelkie
uprawnienia członka zwyczajnego - z wyjątkiem prawa
wyborczego - o ile wspomaga Klub w formie finansowej,
rzeczowej, bądź innej formie prawem przewidzianej przyczynia
się do jego rozwoju (prasa, publikatory, pomoc medyczna,
prawna). Członek wspierający jest obowiązany do regularnego
wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz
przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Klubu.
 Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w rozwój idei Klubu lub w inny szczególny sposób

wniosła zasługi dla Klubu, której godność nadaje Zarząd KKM.
Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawo członków
zwyczajnych. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania
składek członkowskich.
§4
Postanowienia ogólne.
•
•
•
•

•

•

•

Do Kołobrzeskiego Klubu Morsów należeć może osoba powyżej 18 lat.
Sezon korzystania z zimnych kąpieli określony jest datami kalendarzowymi.
Czas trwania sezonu: od 1 października danego roku kalendarzowego do 30
kwietnia następnego roku kalendarzowego.
Potwierdzeniem przynależności do Klubu jest złożenie pisemnej Deklaracji i
opłacenie składki członkowskiej oraz zapoznanie się za podpisem z
regulaminem KKM.
Osobą odpowiedzialną za gromadzenie oraz archiwizowanie Deklaracji
członkowskich Kołobrzeskiego Klubu Morsów jest Prezes i V-ce Prezes ds.
finansowych Klubu.
Celem Kołobrzeskiego Klubu Morsów jest:
o ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnienie kultury fizycznej i
sportu;
o propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywny ruch;
o spotkania grup morsów z młodzieżą szkolną;
o spotkania i pokazy kąpieli w zimnej wodzie mieszkańcom oraz
wczasowiczom i kuracjuszom przebywającym w Kołobrzegu;
o udział w zlotach Morsów w kraju i za granicą;
o udział w imprezach organizowanych przez inne kluby;
o organizowanie imprez z zaprzyjaźnionymi Klubami Morsów;
o współpraca z Zarządem Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno Uzdrowiskowego jako instytucją prowadzącą;
o współpraca z Urzędem Miasta jako gospodarzem, Starostwem
Powiatowym, Urzędem Marszałkowskim oraz MOSiR, RCK oraz
instytucjami sportu, kultury, rekreacji działającymi w regionie w
Kołobrzegu,
o współpraca z mediami oraz instytucjami porządku publicznego jak
Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Graniczna,
o propagowanie działalności na rzecz integracji europejskiej i rozwijania
kontaktów i współpracy między społecznościami.
W ramach KKM dopuszcza się możliwość tworzenia grup filialnych poza
Kołobrzegiem, które przestrzegają i akceptują regulamin po wyrażeniu zgody
w formie uchwały Zarządu KKM.
§5

Zasady korzystania z kąpieli przez członków Kołobrzeskiego Klubu Morsów.

•

•
•
•
•
•
•

•

Termin korzystania z zimowych kąpieli dla członków KKM został ustalony w co
drugą niedzielę: raz o godzinie 10:30 zbiórka na plaży przy molo, kąpiel 11:00,
raz o godzinie 11:30 zbiórka na plaży przy Kamiennym Szańcu z wejściem do
wody o godzinie 12:00. Jak również w każdą środę o godzinie 16:30 zbiórka
na plaży przy Kamiennym Szańcu z wejściem do wody o godzinie 17:00. W
ramach promocji i reklamy Prezes Klubu ma prawo do wyznaczania
dodatkowych terminów i atrakcyjnych miejsc do kąpieli takich jak np. molo,
latarnia, sanatorium Arka, Hotel Marine, plaża zachodnia Baltic Plaza,
Podczele, Grzybowo, Radzikowo.
Każde 30 minut przed wejściem członków KKM do zimnej wody przeznaczone
jest na przygotowanie i rozgrzewkę.
Intensywną rozgrzewkę wykonuje się 15 min przed wejściem.
Zarząd wyznacza na stałe w formie uchwały 3 osobowy zespół do
prowadzenia rozgrzewki.
Po zakończeniu rozgrzewki i na wyraźny znak osoby prowadzącej rozgrzewkę
można zacząć korzystać z kąpieli.
Po wyjściu z kąpieli obowiązkowa jest ponowna rozgrzewka 15 minutowa
przez osobę prowadzącą.
Zarząd wyznacza 3 osobowy rotacyjny zespół do zabezpieczenia kąpieli, który
odpowiada za asekurację w postaci liny, rzutki, apteczki medycznej, koła
ratowniczego. Osoby uczestniczące w kąpielach mają zakaz wypływania poza
obszar wyznaczony przez zespół do zabezpieczeń kąpieli.
Każda z osób wytypowana przez Prezesa Klubu do prac związanych z
utrzymaniem czystości lub przygotowaniem wejścia członków Klubu do wody
(np. kruszenie lodu) powinna sumiennie wykonywać polecone zadania.
§6

Opłaty i składki.
•
•

Każda osoba zrzeszona w Klubie opłaca składkę na rok.
Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca m-ca października
każdego roku rozpoczynającego kolejny sezon. Nowo przyjęci członkowie
wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od
powiadomienia o przyjęciu na członka Klubu.
o Składki należy uiszczać na konto: REGIONALNE STOWARZYSZENIE
TURYSTYCZNO-UZDROWISKOWE UL. SIKORSKIEGO 8 78-100
KOŁOBRZEG
BANK: BZ WBK 2 O/KOŁOBRZEG
NR RACH: 42 1090 2659 0000 0001 1804 5709 W TREŚCI DOPISEK:
KLUB MORSÓW
o Środki pieniężne (zebrane ze składek członkowskich) przeznacza się na
działalność reklamową i bieżące działania statutowe.
o Wysokość składki kształtuje się następująco:
Członkowie Klubu - 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) za
sezon
§7

Organizacja imprez oraz zawodów sportowych w Klubie.
•
•
•
•

Klub organizuje imprezy przeznaczone dla członków Klubu oraz dla wszystkich
sympatyków zimnych kąpieli.
Koszt uczestnictwa w poszczególnych imprezach ponosi każdy z uczestników.
Każdą imprezę, która ma być zorganizowana na terenie działania Klubu
każdorazowo zgłasza się do wiadomości Prezesa Klubu.
W przypadku organizowania imprez masowych Prezes przydziela
poszczególnym członkom Klubu organizację poszczególnych modułów imprezy
tym samym czyniąc daną osobę odpowiedzialną za planowanie oraz
nadzorowanie danego modułu imprezy.
§8

•

•

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
o dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie, po uprzednim
uregulowaniu składek członkowskich,
o śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka klubu,
o skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z
opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
przekraczający 6 miesięcy, licząc od miesiąca rozpoczęcia sezonu, tj.
października każdego roku,
o rozwiązania się klubu,
o wykluczenia z Klubu w przypadku rażącego naruszenia zasad
regulaminowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał oraz zasad
etyki,
o wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego,
orzekającego karę w postaci pozbawienia praw publicznych,
o pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Zarządu
KKM, który członkostwo nadał.
W przypadkach określonych w ust.1, lit.c), d), e) orzeka Zarząd KKM, który
zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając
przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie prawo do
wniesienia odwołania w terminie do 30 dni od daty otrzymania stosownego
powiadomienia (drogą listową lub za pomocą poczty elektronicznej)
§9

Wyróżnienia
•
•

Kary

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i
nagrody.
Wyróżnienia i nagrody przyznaje Zarząd Klubu w formie uchwały.

•

•

W razie naruszenia postanowień regulaminu, uchwał Klubu oraz brak
zaangażowania i działanie na szkodę Klubu, Zarządowi KKM przysługuje prawo
wymierzenia następujących kar:
o Upomnienia
o Kary pieniężne
o Wykluczenia
Od uchwały Zarządu o ukaraniu członka przysługuje prawo odwołania się w
terminie 30 dni.
§10

Postanowienia końcowe.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Niniejszy Regulamin swoim zakresem obejmuje wszystkie osoby przynależące
do Klubu.
Zmiany w treści niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Regulamin zatwierdza Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno Uzdrowiskowego.
Każda z osób zrzeszona w Klubie ma prawo do wnoszenia uwag oraz
wniosków związanych z działalnością Klubu.
Uwagi oraz wnioski dotyczące Klubu zgłaszać należy do Prezesa
Kołobrzeskiego Klubu Morsów oraz Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia
Turystyczno - Uzdrowiskowego
Wszelkie uwagi oraz wnioski dotyczące Klubu rozpatruje Zarząd Klubu z
powiadomieniem Zarządu RSTU.
Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego
Regulaminu.
Nieprzestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu skutkować może utratą
członkostwa w Klubie.
O skreśleniu z listy członków Klubu decyduje Zarząd Klubu.
Każdy z członków Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią
niniejszego Regulaminu oraz po zapoznaniu się z treścią - do złożenia
podpisanego oświadczenia, iż został poinformowany o postanowieniach
Regulaminu Kołobrzeskiego Klubu Morsów przy Regionalnym Stowarzyszeniu
Turystyczno - Uzdrowiskowym w Kołobrzegu.
Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd KKM i został
zamieszczony na stornie internetowej Kołobrzeskiego Klubu Morsów:
www.morsowanie.kolobrzeg.pl.
Regulamin wprowadza się z dniem 19-03-2013 r.
Zarząd Klubu Zarząd RSTU

