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§ 1  

Postanowienia ogólnePostanowienia ogólnePostanowienia ogólnePostanowienia ogólne    

 

I. Pełna nazwa klubu brzmi Szkolny Klub Strzelecki „Vis” Barcice. 

II. Patronem klubu jest  Tadeusz Kościuszko. 

III. Klub ma prawo posiadać proporzec lub sztandar (zał.1) 

IV. Klub powołuje się na czas nieokreślony. 

V. Terenem działania Klubu jest Zespół Szkół SP i Gimnazjum w Barcicach. 

VI. Klub używa własnego logo w formie pieczęci i oznak(zał.2) 

VII. Klub posiada stronę internetową: http://visbarcice.conto.pl 

VIII. Klub posiada własne oznaczenia i stopnie strzeleckie(zał.3) 

IX. Członkowie klubu posiadają książeczki strzeleckie(zał.4) 

X. Członkowie klubu są umundurowani(zał.5)  

XI. Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 

    

§ 2§ 2§ 2§ 2    

Cele i środki działaniaCele i środki działaniaCele i środki działaniaCele i środki działania    

 

I. Celem Klubu jest: 

1. Popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do uprawiania 

strzelectwa kulowego i pneumatycznego. 

2. Wyrabianie u młodzieży umiejętności bezpiecznego obchodzenia się z bronią i 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa na strzelnicy. 

3. Wyrabianie u młodzieży ambicji sportowych i umiejętności zdrowej rywalizacji oraz 

dążenie do uzyskiwania jak najlepszych wyników sportowych. 

4. Kształtowanie przez członków stowarzyszenia poczucia odpowiedzialności za kraj. 
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II. Środki realizacji tych celów to: 

1. Szkolenie sportowe w strzelectwie i sportach obronnych. 

2. Udział w zawodach powiatowych i miejskich oraz reprezentowanie powiatu 

nowosądeckiego  na zawodach wojewódzkich w strzelectwie, sportach obronnych. 

3. Gromadzenie, segregowanie i aktualizacja dostępnych dokumentów i informacji (w 

tym również za pomocą internetu) 

4. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i konkursowych o tematyce obronności 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Organizowanie zawodów strzeleckich 

6. Opracowanie własnych materiałów informacyjnych np. w formie gazetki ściennej, 

strony internetowej itp. 

7. Współpraca z innymi klubami strzeleckimi. 

8. Organizowanie wizyt- wymiany między klubami w kraju i za granicą 

 

§ 3§ 3§ 3§ 3 

Członkowie  Członkowie  Członkowie  Członkowie  ---- ich prawa i obowiązki ich prawa i obowiązki ich prawa i obowiązki ich prawa i obowiązki    

 

I. Członkostwo w klubie dzieli się na : 

1. kadrę( od sierżanta SKS „Vis” do st. Instruktora LOK) 

2. strzelców( od strzelca do snajpera)osoby od 10 do 16 roku życia) 

 

II. Członkiem klubu może być każdy uczeń ZS SP i Gimnazjum w Barcicach oraz jej 

absolwent, który spełnia następujące kryteria: 

1. ukończył 10 lat 

2. uzyskał ocenę z zachowanie na koniec roku szkolnego min. poprawne 

3. uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego min.3,0 

4. złożył wypełnioną deklarację członkowską klubu podpisaną przez rodziców lub 

prawnych opiekunów 

5. zaliczył 3 miesięczny okres próby zakończony egzaminem teoretycznym i 

praktycznym na pierwszy stopień strzelecki 
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6. wyrobił książeczkę strzelecką 

7. opłacił składki członkowskie za 2 kwartały 

 

III. Członek ma prawo: 

1. Wybierać i być wybieranym do władz klubu. 

2. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności klubu. 

3. Odwoływać się do władzy wyższej od uchwał i decyzji podjętych przez władzę 

klubu . 

4. Nosić ubiór i odznaki organizacyjne oraz reprezentować klub na zawodach 

sportowych i innych imprezach masowych. 

5. Korzystać ze sprzętu i urządzeń klubu na zasadach określonych przez zarząd 

klubu. 

6. Zdobywać stopnie i odznaki strzeleckie 

 

IV. Do obowiązków członka Klubu należy: 

1. Przestrzeganie postanowień Statutu LOK 

2. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Klubu 

3. Opłacanie regularnie składek członkowskich i innych świadczeń zatwierdzonych 

przez Walne Zebranie Członków Klubu. 

4. Czynne uczestnictwo w realizacji celów Klubu. 

5. Terminowe wywiązywanie się z podjętych zobowiązań. 

 

V. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek: 

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Prezesa lub opiekuna 

Klubu. 

2. Wykluczenia uchwałą większości członków z powodu nieprzestrzegania 

postanowień Statutu LOK, Regulaminu Klubu lub działania na szkodę Klubu. 

3. Wykluczenia uchwałą większości członków za postawę niegodną członka Klubu. 
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4. Ukończenia ZS SP i Gimnazjum w Barcicach (jeśli członek klubu nie odnowi 

deklaracji członkowskiej)  Od uchwały przysługuje odwołanie w terminie 21 dni 

do opiekuna Klubu, którego postanowienie jest ostateczne. 

 

§ 4§ 4§ 4§ 4    

Władze KlubuWładze KlubuWładze KlubuWładze Klubu    

 

I. Władzami Klubu są: 

1. Walne Zebranie Członków Klubu powoływane na okres 1 roku szkolnego przez 

Opiekuna Klubu według określonych kryteriów (§ 2 p. II pp. 1-8). 

2. Zarząd  Klubu składający się minimum 3 członków(Prezesa, Sekretarza, 

Skarbnika)wybierany w wyborach tajnych większością głosów przy obecności co 

najmniej ½ członków na okres 1 roku szkolnego (maksymalnie 2 kadencje). 

3. Komisja Rewizyjna składająca się minimum3 członków (Prezesa, Członka, 

Skarbnika)wybierany w wyborach tajnych większością głosów przy obecności co 

najmniej ½ członków na okres 1 roku szkolnego (maksymalnie 2 kadencje) 

4. Opiekun Klubu powoływany przez Dyrektora Szkoły na okres 1 roku szkolnego.  

 

II. Najwyższą władzą Klubu Walne Zebranie Członków Klubu  

III. Walne Zebranie Członków Klubu podejmuje uchwały większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków. 

IV. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy: 

a) Ustalanie głównych kierunków działania. 

b) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

c) Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Regulaminu Klubu  lub rozwiązania 

Klubu 

d) Pozbawienie członkostwa. 

V. Działalnością Klubu kieruje Prezes Klubu (przy pomocy opiekuna Klubu) wybrany 

na jeden rok przez Walne Zebranie Członków Klubu  w wyborach tajnych. 



 6 

VI. Walne Zebranie Członków Klubu  wybiera spośród siebie w wyborach tajnych także 

Skarbnika, Sekretarza i Wice Prezesa. Tworzą oni wspólnie z Prezesem Zarząd 

Klubu, który jest najwyższą władzą Klubu w okresie pomiędzy Walnym Zebraniem 

Członków Klubu 

VII. Sprawowaniem kontroli całokształtu działalności  Zarządu  zajmuje się Komisja 

Rewizyjna wybrana na jeden rok przez Walne Zebranie Członków Klubu  w 

wyborach tajnych. 

VIII. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działania w jego imieniu. 

b) Dysponowanie majątkiem Klubu. 

c) Sporządzanie sprawozdania z działalności Klubu. 

d) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Klubu  (obligatoryjnie raz na  2 

miesiące) 

e) Kierowanie pracą bieżącą Klubu (przy pomocy opiekuna Klubu) 

f) Prowadzenie pełnej dokumentacji klubu 

g) Nadawanie stopni strzeleckich 

IX. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy : 

(Kompetencje określa statut LOK) 

 

X. Nadzór nad działalnością Klubu prowadzi opiekun, którym jest nauczyciel 

zatrudniony w Gimnazjum. 

XI. Do zadań opiekuna Klubu należy: 

a) Powoływanie na okres 1 roku szkolnego wszystkich członków Zgromadzenia  

Ogólnego. 

b) Otwarcie 1 posiedzenia nowo wybranych członków Zgromadzenia Ogólnego 

c) Pomoc Zarządowi w prowadzeniu Klubu. 

d) Odpowiedzialność przed władzami szkoły za działalność Klubu jak i mienie 

powierzone na potrzeby Klubu. 

e) Sporządzenie ramowego planu działalności Klubu i wytyczenie jego 

podstawowych celów i dążeń. 
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f) Łączność pomiędzy Klubem a władzami oświatowymi i szkolnymi oraz LOK. 

g) Nadzór merytoryczny nad pracami Klubu. 

h) Wyróżnianie i wymierzanie kar dyscyplinarnych zgodnie z Regulaminem Klubu. 

 

§ 5§ 5§ 5§ 5 

Zmiana Regulaminu i rozwiązanie KlubuZmiana Regulaminu i rozwiązanie KlubuZmiana Regulaminu i rozwiązanie KlubuZmiana Regulaminu i rozwiązanie Klubu    

 

I. Uchwałę o zmianie Regulaminu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie 

Członków Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków. 

 

II. Aneksy  


