Regulamin
Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „DWÓJKA”
1. Spotkania społeczności Stowarzyszenia odbywają się w każdy czwartek tygodnia o godzinie 17.00
w siedzibie Stowarzyszenia Katowice 40 – 384 ul. Bednorza 22

2. Spotkania rodzinne odbywają się w ostatnią sobotę kwartału o godzinie 16.00,

Zarząd
Stowarzyszenia ma prawo w wyjątkowych przypadkach przesunąć obchody rocznic abstynenckich
lub zmienić termin spotkania.
Rocznice abstynenckie
obchodzone są w dniu lub po dacie podanej przez członka Stowarzyszenia
w deklaracji
członkowskiej.

3. Sprawy informacyjno - bieżące dotyczące działalności Stowarzyszenia przekazywane
są na spotkaniach społeczności.
Członkowie Zarządu w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00 są do dyspozycji członków
Stowarzyszenia w sprawach organizacyjnych, propozycji działania Stowarzyszenia oraz skarg
i wniosków.
4. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba, która wypełni deklarację i zobowiąże
się
do przestrzegania, statutu, niniejszego regulaminu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz opłacania
składek członkowskich.
5. Okres kandydacki po wypełnieniu deklaracji wynosi 3 (trzy) miesiące.
6. Wysokość składki dla członków i kandydatów wynosi 7 zł ,- miesięcznie.
Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

7. Godność członka honorowego nadana jest przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu,
osobie która:
- wspiera Stowarzyszenie materialnie, finansowo lub duchowo a nie jest członkiem
zwyczajnym
- szczególnie zasłużonej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

8. Przy składaniu deklaracji obowiązuje zapoznanie się ze statutem oraz niniejszym regulaminem.
9. Każdy kandydat i członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do regularnego opłacania składek.
W wyjątkowych przypadkach można zwrócić się do Zarządu Stowarzyszenia o prolongatę lub
zwolnienie z zapłaty.
10. Każdy członek i kandydat Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
- przestrzegania postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia
- czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
- regularnego opłacania składek członkowskich
- uczestnictwa w spotkaniach społeczności Stowarzyszenia
- przestrzegania norm współżycia społecznego
- przestrzegania abstynencji
11. Każdy członek i kandydat mający opłacone składki ma prawo do korzystania ze
wszystkich imprez organizowanych przez Zarząd i społeczność Stowarzyszenia, jednak na wniosek
lub uchwałą Zarządu, członkowie mają prawo do skorzystania z nich ze zmniejszoną odpłatnością, o
ile takie będą konieczne.

12. Zgodnie z obowiązującym statutem ustanie członkostwa zwyczajnego następuje
na skutek:

a) Złamania abstynencji
b) Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszenie na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
c) Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 3 miesięcy
pomimo pisemnego upomnienia.
d) Śmierci.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd klubu.
Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Sądu Koleżeńskiego.
13. Ponowne ubieganie się o członkostwo Stowarzyszenia, którego ustanie wynikło w skutek
następstw wymienionych w punkcie 12, może nastąpić dopiero po podjęciu decyzji przez Zarząd
Stowarzyszenia.
14. Sąd Koleżeński jest instytucją niezawisłą w podejmowaniu decyzji i rozstrzyga
sprawy sporne członków Stowarzyszenia.
Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
- upomnienia
- nagany
- zawieszenie członkostwa na okres 3-ch miesięcy do 1 roku
- wykonanie określonej pracy na rzecz Stowarzyszenia
- wykluczenie.
15. Wszyscy członkowie i kandydaci mają moralny obowiązek aktywnie uczestniczyć w działalności
Stowarzyszenia oraz stosować się do uchwał podjętych przez Zarząd i społeczność Stowarzyszenia.
16. Każdy członek i kandydat powinien przyczyniać się do współtworzenia atmosfery
szczerości, koleżeńskości, przyjaźni i wzajemnej pomocy wśród społeczności Stowarzyszenia
oraz szanować jego mienie.
17. Do siedziby Stowarzyszenia w godzinach otwarcia może przyjść każda osoba pod warunkiem,
że jest trzeźwa.
18. Statut, regulamin i postanowienia władz Stowarzyszenia obowiązują wszystkie osoby przebywające
w siedzibie Stowarzyszenia
19. Stowarzyszenie jest podmiotem posiadającym osobowość prawną a swoją działalność
opiera na pracy społecznej ogółu jego członków.
20. Regulamin stanowi integralną część postanowień władz Stowarzyszenia,
a wszystkie nieujęte w nim sprawy reguluje statut Stowarzyszenia.
NINIEJSZY REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM JEGO AKCEPTACJI
PRZEZ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zmian dokonano w dniu 12. 02. 2004 r.

