
REGULAMIN

AMATORSKIEJ SKCJI TENISA ZIEMNEGO

ZRZESZONEJ PRZY KLUBIE ENERGETYK W GRYFINIE

I. Amatorska Sekcja Tenisa ziemnego istnieje dzięki dobrowolnemu zrzeszeniu się w niej  

                        mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino

II. Członkami Sekcji mogą być wszyscy, którzy zgłoszą akces i zostaną zaakceptowani przez Komisję   

                       Kwalifikacyjną i zatwierdzeni przez członków sekcji poprzez głosowanie.

                      Do tego momentu są kandydatami na członków sekcji.

                      Okres kandydacki wynosi dwa lata licząc od chwili opłacenia pierwszej składki.

                      Małżonkowie będący członkami sekcji płacą składkę za jedną osobę.

                      Nieopłacenie składki po upływie trzech miesięcy od ustalonego terminu [31.Maj] wiąże się 

                     z automatyczny skreśleniem z listy członków sekcji . Skreślony z listy członków posiada prawo do    

                     do odwołania się { tylko w formie pisemnej} do kapitana Sekcji w ciągu dwóch tygodni.

                     Nieopłacenie składki w terminie wiąże się również z tym że w turniejach może grać tylko na 

                     zasadzie gościa i nie może rozgrywać meczy rankingowych.

                     Członek sekcji po ukończeniu 70 lat zostaje członkiem honorowym- nie płaci składek

                     Prawo do głosowania mają tylko członkowie sekcji.

         III.      Władzami wykonawczymi sekcji są:

            - Kapitan Sekcji

                      - Z-ca Kapitana ds. sportowych

                     - Z-ca Kapitana ds. organizacyjnych

         IV.       OBOWIĄZKI CZŁONKÓW I KANDYDATÓW SEKCJI

           Brać czynny udział w działalności sekcji

           Dbać o należyty stan i wygląd kortów poprzez własny wkład pracy

           Regularnie opłacać składki potrzebne do utrzymania kortów i działalności sekcji  

           Wykonywać decyzje ustalone w uchwałach Sekcji

           Podnosić umiejętności sportowe

           Reprezentować Sekcję w każdej sytuacji w sposób zgodny z duchem sportowca

         V.       CZŁONKOWIE I KANDYDACI MAJĄ PRAWO DO:

                   Korzystania z kortów zgodnie z ich przeznaczeniem

                   Korzystania z budżetu Sekcji  



                   Brania udziału w imprezach organizowanych przez Sekcję

                   Wychodzenia z inicjatywą organizowania imprez sportowych

                   Zgłaszania wniosków do uchwał podejmowanych przez sekcję

                   Zwoływania zebrania członków Sekcji [ tylko członkowie]

         VI.     Wybory do władz wykonawczych odbywają się raz w roku na zebraniu sprawozdawczo  

                   wyborczym. 

                   W przypadku niemożności lub rezygnacji bycia członkiem w władzach wykonawczych Kapitan sekcji     
    zwołuje zebranie nadzwyczajne w celu uzupełnienia składu zarządu sekcji.

OBOWIĄZKI FUNKCYJNYCH

I..Kapitan Sekcji

 - Całokształt działalności Sekcji zgodny z jej regulaminem

 - prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z uchwałami Sekcji

 - Rozliczenie finansowe na żądanie członków Sekcji

II.. Z-ca kapitana ds. sportowych

 - Ustala listy turniejów – termin ,  miejsce i rodzaj turnieju [otwarty lub zamknięty]

 - Powołuje komisje kwalifikacyjne do oceny kandydata w trzy osobowym składzie i 

   przewodniczy jej

   

   -  Prowadzi i aktualizuje [minimum raz na dwa tygodnie w piątek] listy rankingowe

III.. Z-ca kapitana ds. organizacyjnych

- Organizuje turnieje, wyjazdy na turnieje i inne imprezy oraz spotkania związane z działalnością

   Sekcji

 - zabezpiecza i rozpowszechnia informacje o działalności sekcji wśród członków i kandydatów

   oraz na zewnątrz Sekcji

- protokołuje spotkania Sekcji



Organizacja turniejów

 Turnieje są organizowane i prowadzone przez członków i kandydatów których wyznacza kapitan d.s. 
sportowych.

 W turniejach otwartych mogą wziąć udział wszyscy amatorzy tenisa którzy wpłacą określone 
wpisowe i dostosują się do regulaminu turnieju.

                             Regulamin sekcji zatwierdzono na spotkaniu członków w dniu 25.05.2015r.


