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Regulamin Sekcji i Kół Zainteresowań Stowarzyszenia Kolekcjonersko Militarystycznego
 „Czterdziestkapiątka”

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady działania Stowarzyszenia w zakresie trybu powoływania sekcji
i kół zainteresowań oraz zasad ich funkcjonowania.

§ 2

Regulamin ten obowiązuje wszystkich członków Stowarzyszenia, wraz z postanowieniami Statutu
oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

§ 3

Zgodnie  ze  statutem,  do  realizacji  jego  celów będą  powoływane  sekcje  i  koła  zainteresowań
mające łączyć osoby o wspólnych specjalistycznych zainteresowaniach. 

§ 4

Przyjmuje się jako zasadę, że każdy członek Stowarzyszenia będzie należał do wybranej przez
siebie Sekcji  lub Koła Zainteresowań.  Przy czym udział  kandydatów nie przyjętych jeszcze do
Stowarzyszenia jest dobrowolny. 

§ 5 Tryb powoływania

1. Sekcje i Koła Zainteresowań powołuje się i rozwiązuje na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
Przy  powołaniu  wybiera  się  osobę  prowadzącą  i  reprezentującą  Sekcje  lub  Koło  tzw.
„Opiekuna”. 

2. Osoby  zainteresowane  przystąpieniem  do  Sekcji  lub  Koła  mogą  to  zrobić  w  dowolnym
momencie zapisując się jedynie u Opiekuna. 

3. Członkowie mogą należeć do kilku Sekcji lub Kół - bez ograniczeń.

§ 6 Zasady funkcjonowania

1. Opiekun prowadzi wszelkie sprawy związane z działalnością Sekcji lub Koła, w porozumieniu z
Zarządem Stowarzyszenia. 

2. Opiekun wykonuje następujące działania:

a) Aktualizuje skład osobowy Sekcji lub Koła, informując Zarząd o każdej zmianie.



b) Przygotowuje tematyczny i organizacyjny plan pracy dla Sekcji lub Koła na każdy miesiąc
kalendarzowy, przy czym plany te przedstawia w formie pisemnej Zarządowi, nie później
niż na 7 dni przed końcem każdego miesiąca kalendarzowego. W tym mieszczą się także
wymagania związane z zaproszeniem Eksperta i wyjazdami. Jeśli plany te są możliwe do
zrealizowania  ze  względów  organizacyjnych  i  finansowych,  Zarząd  nie  zgłasza  uwag.
Ewentualne  korekty  planów  proponowane  przez  Zarząd  są  uzgadniane  z  Opiekunem
najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego.

c) Aktywizuje osoby ze swojej Sekcji lub Koła do realizacji przyjętych zadań.

3. Osoby działające wewnątrz własnej sekcji lub koła będą dokumentować swoją aktywność lub
zdobytą  wiedzę  i  doświadczenie  w  formie  opracowań,  w  ustalonej  przez  siebie  formie  i
zakresie (np.:  teksty,  prezentacje,  zdjęcia,  filmy),  a następnie przekazywać je do archiwum
Stowarzyszenia, tworząc w ten sposób jego dorobek. Będzie to nie rzadziej niż co 3 miesiące.

4. Jeśli  Opiekun  i  Zarząd  uznają,  że  wiedza  ta  jest  przydatna  dla  wszystkich  członków
Stowarzyszenia,  to  Sekcja  lub  Koło  na  prośbę  Zarządu  przekaże  ją  wszystkim
zainteresowanym, w ustalonym zakresie i formie.

§ 7 Działania zewnętrzne

1. W ramach swojej aktywności, Sekcje lub Koła mogą zapraszać Ekspertów - gości z zewnątrz
Stowarzyszenia,  którzy chcą się  podzielić  swoją  specjalistyczną  wiedzą  i  doświadczeniem.
Spotkanie  z  Ekspertem  powinno  odbyć  się  z  udziałem  wszystkich  zainteresowanych  w
Stowarzyszeniu. Spotkanie powinno być rejestrowane, wyłącznie na potrzeby Stowarzyszenia i
za zgodą prowadzącego, w części lub w całości, w ustalonym zakresie i formie. Opiekun Sekcji
lub Koła zapraszający Eksperta powinien uzgodnić z nim minimalną liczbę osób i ją zapewnić.

2. Sekcje lub Koła z własnej inicjatywy mogą organizować wyjazdy lub spotkania zewnętrzne dla
siebie lub całego Stowarzyszenia. Organizacja spoczywa na Opiekunie Sekcji lub Koła lub na
kilku Opiekunach działających w porozumieniu, przy udziale Zarządu.

3. Zarząd  może  zwrócić  się  z  prośbą  do  wybranej  Sekcji  lub  Koła  o  przygotowanie  lub
zorganizowanie określonego przedsięwzięcia o profilu zgodnym z jego specyfiką.

§ 8

Sekcje  i  Koła  zainteresowań  powinny  współpracować  przy  realizowaniu  przedsięwzięć
obejmujących wspólną tematykę.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go uchwałą przez Walne Zebranie  Stowarzyszenia.


