STATUT
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Teal Dance
Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§1
Uczniowski Klub Sportowy Teal Dance, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym
uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków.
§2
1. Klub swoim działaniem obejmuje miasto Gdańsk oraz obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Gdańsk.
§3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art.4 ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji
Uczniowskich Klubów Sportowych oraz posiada osobowość prawną.
§4
1. Klub Działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz własnym
Statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych oraz ogólnokrajowych związków
sportowych.

§5
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak, znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji
§6
Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, obejmującego w
szczególności naukę różnych form tańca sportowego, w oparciu o możliwości obiektowe i
sprzętowe oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
2. Organizowanie i udział w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach
sportowych i kulturalnych.
3. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia
rozwoju i uzdolnień z ukierunkowaniem na dyscypliny: taniec, akrobatyka, gimnastyka,
fitness oraz inne formy ruchu.
4. Organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
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5. Udział w ogólnopolskim i międzynarodowym systemie współzawodnictwa sportowego.
6. Organizowanie uczniom stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku, obozów, półkolonii,
szkoleń, zgrupowań, warsztatów tanecznych, akrobatycznych, gimnastycznych, fitness oraz
innych form ruchu.
7. Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych.
8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Klubu.
9. Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych do uczestnictwa
zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego Teal Dance w rywalizacji sportowej.
10. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi tańca
sportowego, akrobatyki, gimnastyki fitnessu oraz innych form ruchu oraz wspieranie
organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie
działania.
11. Współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej i
sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
§7
Klub realizuje cele przez:
1. Współdziałanie z władzami samorządowymi i sportowymi, klubami sportowymi.
2. Podejmowanie działań mających na celu zdobycie środków finansowych koniecznych dla
szkolenia zawodników oraz ich występów w zawodach sportowych.
3. Uczestnictwo w rozgrywkach, zawodach sportowych i tanecznych rangi krajowej i
międzynarodowej w ramach innych organizacji i związków tańca sportowego.
4. Uczestnictwo w przygotowaniu zawodników Klubu, którzy zostali powołani do Kadry
Narodowej i występów w międzynarodowych zawodach sportowych i tanecznych.
5. Inicjowanie i realizowanie programów promujących taniec sportowy, akrobatykę,
gimnastykę, fitness oraz inne formy ruchu oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć
zmierzających do rozwoju tańca sportowego, akrobatyki, gimnastyki, fitnessu oraz innych
form ruchu.
6. Prowadzenie działalności integrującej społeczność lokalną poprzez aktywność sportową i
rekreacyjną oraz podejmowanie działań promujących cele Uczniowskiego Klubu Sportowego
Teal Dance.
7. Odpłatną działalność pożytku publicznego w postaci:
a. Organizowania wypoczynku (obozów, półkolonii), warsztatów, zgrupowań, szkoleń
tanecznych i sportowych.
b. Organizowania zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz pokazów tańca
sportowego, akrobatyki, gimnastyki, fitnessu oraz innych form ruchu.
§8
W celu realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników a członkowie zarządu mogą
dodatkowo otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. Dochody z działalności odpłatnej
pożytku publicznego przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową i nie mogą być
przeznaczone do podziału między jego członków.
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§9
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:
1. Społecznej pracy swoich członków i działaczy.
2. Pomocy rodziców uczniów i sympatyków.
3. Bazie sportowo-rekreacyjnej szkół oraz innych obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Członków Zwyczajnych
2. Członków Uczestników
3. Członków Wspierających
§ 11
Członkami zwyczajnymi klubu mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawione praw publicznych, które popierają cele Klubu.
§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu, wybierać i być
wybieranym.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Zgłaszania wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu.
4. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
5. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
6. Korzystania z innych uprawnień określonych przez zarząd Klubu.
§ 13
Członkami uczestnikami klubu mogą być:
a. małoletni uczestnicy w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych,
bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez
korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
b. małoletni uczestnicy w wieku od 16 do 18 lat z prawem do udziału w głosowaniu na
walnych zebraniach członków oraz z czynnym i biernym prawem wyborczym do
władz stowarzyszenia.
c. pełnoletni uczestnicy w wieku powyżej 18 lat z prawem do udziału w głosowaniu na
walnych zebraniach członków oraz z czynnym i biernym prawem wyborczym do
władz stowarzyszenia.
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§ 14
Członkowie uczestnicy mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu, wybierać i być
wybieranym zgodnie z prawami określonymi w § 13.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Zgłaszania wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu.
4. Uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub, do których zostali przydzieleni.
5. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
6. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
7. Korzystania z innych uprawnień określonych przez zarząd Klubu.
§ 15
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu,
zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.
§ 16
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu
z głosem doradczym.
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych w Statucie.
4. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
§ 17
Członków zwyczajnych, członków uczestników oraz członków wspierających przyjmuje Zarząd Klubu
na podstawie pisemnych deklaracji, których wzór i szczegółowy tryb przyjmowania określa Zarząd.

§ 18
Do obowiązków członków należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
4. Terminowe opłacanie składek członkowskich.
§ 19
1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
a. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
b. Śmierci członka.
c. Rozwiązania się Klubu.
d. Skreślenia z listy członków.
2. Skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
a. Umyślnego naruszenia postanowień Statutu.
b. Nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy.
c. Działania na szkodę Klubu.
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d. Zalegania z płatnością składek przez okres 6 miesięcy i nie uregulowania ich mimo
wezwania.
3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rozdział 4
Władze Klubu
§ 20
1. Władzami Klubu są:
a. Walne Zebranie Klubu
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz trwa 4 lata
3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego
Zebrania Klubu.
4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykła większością głosów, o ile postanowienie
Statutu nie stanowi inaczej.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

§ 21
Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na 4
lata.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a. Z własnej inicjatywy.
b. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
c. Na wniosek 1/3 ogółu członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia
wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Organ zwołujący Walne Zebranie Klubu powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny
sposób o terminie i proponowanym porządku obrad, nie później niż 14 dni przed tym
terminem.
Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu rozszerzony.

§ 22
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a. Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu.
b. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
c. Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu.
d. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz odwoływanie członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
e. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego
Zebrania Klubu
f. Podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie Klubu.
g. Decydowanie o rozwiązaniu się Klubu.
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2. Walne zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½
członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w § 35 i § 36 ust.1 uchwały Walnego Zebrania zapadają
większością głosów, przy czym przy ich obliczeniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw
uchwale.
4. W walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez
Zarząd.
§ 23
1. Zarząd Klubu wybierany jest przez Walne Zebranie Klubu. Zarząd liczy 3 osoby, które
wybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza Zarządu.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na
kwartał.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność przynajmniej 2 z 3 członków
Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 24
Do Kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu.
2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.
4. Ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich.
5. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
6. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.
7. Przyjmowanie i skreślanie członków.
8. Powoływanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników.
9. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Składanie sprawozdań z działalności Klubu na Walnych Zebraniach Klubu.
§ 25
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa
regulamin Komisji.
6. Uchwały Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków
Komisji.
1.
2.
3.
4.
5.
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§ 26
Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu.
2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenie uchybień w działalności i
określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.
3. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz
stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
4. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć
Zarząd, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować
nieprawidłowości w działaniu Klubu.
5. Wystąpienie z żądaniem zwołania Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o
zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem
bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.
6. Przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania
majątkiem.
7. Kontrolowanie przestrzegania Statutu oraz wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu.
§ 27
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub komisji Rewizyjnej – Władzom tym przysługuje
prawo dokooptowania nowych członków spośród członków klubu.
Rozdział 5
Wyróżnienia i kary
§ 28
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd
Klubu.
§ 29
1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał Władz Klubu – Zarządowi przysługuje
zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania
następujących kar:
a. Upomnienia.
b. Nagany.
c. Zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy.
d. Wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo do odwołania się do
Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwałą Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.
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Rozdział 6
Majątek i środki finansowe Klubu

1.
2.
3.
4.

§ 30
Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z majątku klubu oraz z ofiarności publicznej.
Klub, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i
zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
Klub może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.
Klub w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego może otrzymywać wpływy w celu:
a. zorganizowania wypoczynku (obozów, półkolonii), warsztatów, zgrupowań, szkoleń
tanecznych i sportowych.
b. zorganizowania zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz pokazów tańca
sportowego, akrobatyki, gimnastyki, fitnessu oraz innych form ruchu.

§ 31
1. Do nabywania praw, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw w
imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa i Wice
Prezesa.
2. Do składania w imieniu Klubu oświadczeń woli innych niż wymienionych w ust.1 uprawniony
jest każdy Członek Zarządu Klubu działający jednoosobowo.

Rozdział 7
Składki członkowskie i wpisowe
§ 32
1. Każdy członek stowarzyszenia ma obowiązek uiszczenia wpisowego oraz składek
członkowskich.
2. Termin płatności oraz wysokość wpisowego oraz składek członkowskich zostanie ustalona
Uchwałą Zarządu Klubu przy obecności przynajmniej 2 z 3 członków Zarządu w tym Prezesa
lub Wiceprezesa.
3. Zmiana wysokości wpisowego lub składki członkowskiej wymaga podjęcia Uchwały Zarządu
Klubu przy obecności przynajmniej 2 z 3 członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział 8
Sekcje Sportowe Klubu
§ 33
1. W celu stworzenia członkom uprawiania różnych dyscyplin sportu i prowadzenia szkolenia
specjalistycznego Zarząd Klubu powołuje sekcje sportowe.
2. Zasady funkcjonowania sekcji sportowej są określane w regulaminie zatwierdzonym przez
Zarząd Klubu.
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3. O rozwiązaniu sekcji decyduje Zarząd Klubu. Członkowie rozwiązanej sekcji mogą odwołać się
od decyzji do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni.
Rozdział 9
Działalność odpłatna pożytku publicznego
§ 34
1. Działalność odpłatna pożytku publicznego prowadzona jest w ramach PKD:
 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych.
 93.1 - Działalność związana ze sportem.
 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem.
 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana.

Rozdział 10
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 35
Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.
§ 36
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu
podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony
majątek Klubu.
3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Wice
Prezes Zarządu Klubu.
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