REGULAMIN FUNDACJI KAJAKOWEJ

TOŁHAJ - GDK

Rozdział I
PRAWA CZŁONKA FUNDACJI
1. Członek Fundacji, który ma opłaconą składkę za rok bieżący ma prawo do korzystania ze sprzętu
będącego w posiadaniu Fundacji ze zniżką ustaloną wcześniej przez Radę Fundacji, podczas imprez
organizowanych przez Fundację jak i dla własnych potrzeb.
2. Członek Fundacji podczas organizowanych spływów klubowych ponosi połowę należnego wpisowego
ujętego w regulaminie spływu. Fundacja zapewnia ubezpieczenie NW na wszystkich imprezach
organizowanych przez Fundację.
3. Każdy członek Fundacji ma prawo do weryfikacji książeczek odznak kajakowych.
4. Członek Fundacji ma prawo do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje kajakowe oraz
korzystania z pomocy Zarządu klubu w sprawach związanych z turystyką kajakową
5. Członek Fundacji ma prawo do zakupu odzieży reklamowej Fundacji po opłacie składki członkowskiej.
6. Członek Fundacji ma prawo do organizowania imprez kajakowych po wcześniejszym powiadomieniu
Rady Fundacji.
7. Każdy nowy członek Fundacji po opłaceniu składki członkowskiej otrzyma Flagę o wymiarach 27x35
promującą Fundację.

Rozdział II
OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU
1. Członek Fundacji ma obowiązek opłacić składkę, członkowską (roczną) po wcześniejszy jej ustaleniu
przez Zarząd oraz Radę Fundacji do dnia 31 marca danego roku na konto bankowe Fundacji.
2. Osoby, które nie opłacą składki przez okres 12 miesięcy zostaną wykluczone z klubu.
3. Nie opłacenie składki powoduje ponoszenie zwiększonej opłaty za udział w danej imprezie
( dot. wynajmu kajaków, przejazdu, itp. ), w wysokości ustalonej przez organizatora danej imprezy.
4. Za powierzony sprzęt uczestnik odpowiada materialnie a za ewentualne uszkodzenia ponosi koszty
naprawy.
5. Członkowie Fundacji, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia muszą złożyć pisemne oświadczenie
( zgodę ) rodziców lub prawnych opiekunów na uczestniczenie takiej osoby w wyjazdach
organizowanych przez klub.
6. Członek Fundacji ma obowiązek powiadamiania Fundacji klubu o zmianach danych osobowych
i kontaktowych.
7. Członek Fundacji ma obowiązek promowanie Fundacji oraz imprez kajakowych przez Nią
organizowanych.
8. Członek Fundacji, który uczestniczył w imprezie kajakowej powinien udostępnić „materiał” (zdjęcia,
filmik) zrobiony przez Niego, w celu udostępnienia go na stronie internetowej

