STATUT
MAZURY GOLF & COUNTRY CLUB
(Tekst jednolity)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy statut został uchwalony na Zebraniu Założycielskim Klubu „Mazury Golf & Country
Club”, które odbyło się w Naterkach w dniu 3.10.03.
§1
1. Stowarzyszenie o nazwie Mazury Golf & Country Club zwane dalej „Klubem” jest
dobrowolnym, samorządnym, działającym przy polu golfowym w Naterkach, trwałym
zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działao
sprzyjających współzawodnictwu sportowemu i rozwojowi golfa, upowszechnienie
golfa, rozwijanie i ochrona zasad i etykiety golfa oraz propagowanie i wspieranie
wyczynowego sportu golfowego, a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób
fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
2. Cele klubu będą realizowane we współpracy z właścicielem pola golfowego w
Naterkach.
§2
Siedzibą Klubu są Naterki, gm. Gietrzwałd
§3
Klub działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20
poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25
poz. 113 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowośd prawną.
§4
Klub może byd członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania.
§5
Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swych celów Klub może prowadzid działalnośd poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
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§6
Czas trwania Klubu nie jest ograniczony.
§7
Klub realizuje swe cele poprzez:
1. prowadzenie działalności szkoleniowej i promocyjnej oraz prowadzenie działalności
informacyjnej propagującej golfa
2. organizowanie zawodów golfowych, imprez sportowych i rekreacyjnych
3. współpracę i wzajemną pomoc członków Klubu
4. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany
doświadczeo w dziedzinie uprawiania golfa, w szczególności współdziałanie z innymi
klubami golfowymi w Polsce i na świecie
5. doradztwo i pomoc oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych
działalnością Klubu
6. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji
7. prowadzenie działalności integrujących członków Klubu poprzez aktywnośd
kulturową, rekreacyjną i towarzyską
§8
Klub dla realizacji swych celów może powoład inne organizacje w granicach prawem
dopuszczonych
§9
Realizując powyższe cele Klub opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak
zatrudnid pracowników do prowadzenia swych spraw.
§10
1. Zasady korzystania z pola golfowego, a w szczególności wysokośd jednorazowej
opłaty wpisowej za korzystanie z pola, wysokośd opłat rocznych dla poszczególnych
kategorii członkostwa oraz inne sprawy nie ustalone w niniejszym statucie
uregulowane zostaną umową o współpracy Klubu z właścicielem pola nazwaną
„Regulaminem Mazury Golf & Country Club” zwaną dalej „regulaminem”. Zmiany
regulaminu mogą nastąpid tylko w drodze aneksu i pod rygorem nieważności
wymagają formy pisemnej.
2. Regulamin może ustanawiad „kategorie członkostwa” różniące się wyłącznie
zasadami korzystania z pola golfowego i wysokością opłat.
3. Regulamin może określad też szczególne uprawnienia właściciela pola golfowego w
Naterkach w granicach przewidzianych prawem.
§11
1. Członkostwo może byd zwyczajne, wspierające lub honorowe
2. Członkiem Zwyczajnym Klubu może zostad osoba fizyczna, która:
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3.

4.
5.

6.

a) złoży deklarację członkowską,
b) dokona opłat wymaganych regulaminem,
c) zobowiąże się do przestrzegania postanowieo niniejszego statutu i regulaminu,
d) przedstawi pisemną rekomendację przynajmniej jednego członka Klubu.
Osoba spełniająca wymienione wyżej warunki formalne wymagane przez statut, a
ponadto spełniająca kryteria etyczne i moralne, która uzyska akceptację Zarządu
stanie się członkiem zwyczajnym Klubu.
Członkiem zwyczajnym Klubu może byd także cudzoziemiec nawet jeżeli nie ma
miejsca zamieszkania w Polsce.
Osoby prawne, których członkostwo leży w interesie Klubu i które spełniają warunki
określone statutem mogą zostad członkami wspierającymi poprzez złożenie
oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmie w tej kwestii stosowną
uchwałę. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom
zwyczajnym poza czynnym i biernym prawem wyborczym.
Osoby fizyczne na wniosek zgłoszony w trybie określonym regulaminem mogą zostad
przyjęte przez Zarząd jako członkowie honorowi. Członkowie honorowi korzystają z
praw jakie przysługują członkom zwyczajnym. Ustanie członkostwa honorowego
może nastąpid w przypadkach określonych regulaminem oraz następuje w
przypadkach określonych w §14 statutu.

§12
1. Członkowie Klubu mają równe prawa i obowiązki z zastrzeżeniami wynikającymi z
regulaminu, z tym że wykonywad czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu
mogą tylko osoby powyżej 16-go roku życia.
2. Członkostwo Klubu jest niezbywalne i nie może byd zastawiane.
3. Członkostwo Klubu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą
większością głosów w drodze uchwały. Zarząd może ustanowid Pełnomocnika do
przyjęcia kandydatury w imieniu Zarządu.
§13
1. Członkowie Klubu zobowiązani są:
a) swoją postawą i działaniami przyczyniad się do wzrostu roli i znaczenia Klubu i
dbad o jego dobre imię, popierad i czynnie realizowad cele Klubu,
b) zabiegad o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół uprawiania golfa,
c) przestrzegad ogólnych zasad i etykiety gry w golfa wydanych przez The Royal and
Ancient Golf Club of St. Andrews oraz przestrzegad reguł lokalnych,
d) przestrzegad powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowieo
statutu i regulaminu,
e) przestrzegad przepisów lokalnych dotyczących zasad korzystania z pola golfowego
i klubu, a w szczególności bezwzględnie przestrzegad zakazu gry na polu piłkami
„driving range”
f) regularnie opłacad składki
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g) systematycznie, na miarę swoich możliwości podnosid umiejętności gry w golfa
dążąc do obniżenia handicapu
2. Jeżeli niniejszy statut lub regulamin nie przewiduje odstępstw lub innych uprawnieo,
członkowie Klubu mają prawo brad udział w sprawach Klubu, w szczególności prawo:
a) wybierad i byd wybieranym do władz Klubu,
b) do reprezentowania Klubu,
c) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Klubu,
d) korzystania z pola golfowego, jednakże po uprzednim zgłoszeniu
/zarezerwowaniu czasu startu w recepcji,
e) korzystania z lokalu klubowego na zasadach i w zakresie określonym
regulaminem,
f) posługiwania się indywidualną kartą członkowską i emblematem Klubu,
g) korzystad z rekomendacji, gwarancji i opieki Klubu,
h) korzystania z urządzeo technicznych, poradnictwa i szkoleo, które Klub stawia do
dyspozycji członków,
i) korzystad z innych możliwości, jakie Klub stwarza swoim członkom,
j) potwierdzenia przez Klub umiejętności gry w golfa i otrzymania i aktualizacji
Certyfikatu Handicapu, po spełnieniu zasad ustalonych przez PZG,
k) udziału w Challenge List.
§14
1. Skreślenie z listy członków Klubu następuje wskutek rezygnacji pisemnej złożonej na
ręce Zarządu lub śmierci członka
2. Skreślenie z listy członków może nastąpid wskutek wykluczenia przez Zarząd
a) za działalnośd sprzeczną ze statutem oraz regulaminem Klubu
b) za zaleganie ze składkami lub z opłatami za korzystanie z pola w wypadkach
przewidzianych regulaminem
c) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Klubu z przyczyn
określonych w lit. a i b
3. Uchwała Zarządu o skreśleniu z listy członków powoduje automatyczne zawieszenie
praw członka od dnia następnego po jej podjęciu.
§15
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II
WŁADZE KLUBU
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§16
Władzami Klubu są:
1) Walne Zgromadzenie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
§17
Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata
§18
Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu
lub regulaminu nie stanowią inaczej.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

§19
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków
Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie co najmniej jeden raz na 12 miesięcy
Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
 co najmniej 20% członków Klubu albo
 właściciela pola golfowego albo
 Komisji Rewizyjnej
Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego
Zgromadzenia wszystkich członków przez ogłoszenie o Zgromadzeniu na tablicy
ogłoszeo w siedzibie Klubu, a ponadto listownie lub w każdy inny skuteczny sposób
co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
Uchwały zapadające na Walnym Zgromadzeniu są ważne, gdy w Zgromadzeniu
uczestniczy co najmniej 30% członków uprawnionych do głosowania w 1 terminie, a
w 2 terminie – który może byd wyznaczony o godzinę później tego samego dnia –
może ono skutecznie obradowad bez względu na liczbę uczestników
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 uchwalenie programu działania Klubu
 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdao Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 uchwalanie zmian statutu
 podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Klub innych organizacji
 podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu
 rozpatrywanie odwołao od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Klubu
 rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalnośd Zarządu
 ustalenie wysokości składki członkowskiej
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków
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8. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
rozwiązanie Klubu wymaga kwalifikowanej większości ¾-ych głosów obecnych na
Walnym Zgromadzeniu.

1.

2.
3.
4.
5.

§20
Zarząd składa się z Prezesa i dwóch Wiceprezesów wybranych przez Walne
Zgromadzenie spośród członków Klubu. Do Zarządu uważa się wybrane osoby, które
otrzymały największą liczbę głosów.
Do reprezentowania Klubu i zaciągania zobowiązao majątkowych konieczne jest
działanie dwóch członków Zarządu.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie
Zarząd konstytuuje się niezwłocznie po wyborach
Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Klubu
b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu
c) kierowanie bieżącą pracą Klubu
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia
e) wypracowanie umowy – regulaminu z właścicielem pola golfowego regulującej
m.in. zasady korzystania z pola i wysokośd opłat za korzystanie z pola golfowego

§21
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Klubu
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia
§22
1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd
3. Do reprezentowania Klubu i zaciągania zobowiązao majątkowych konieczne jest
działanie dwóch członków Zarządu
§23
1. Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu
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§24
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o
stowarzyszeniach oraz ustawy o kulturze fizycznej.
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