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Przedmowa

1. Gwiazdą przewodnią, natchnieniem, inspiracją Twego działania w Stowarzyszeniu winno

być zamiłowanie do broni palnej i militariów.

2. Z  należytym  zaangażowaniem  będziesz  wypełniał  ustalenia  Walnego  Zebrania  oraz

zalecenia i prośby Zarządu Stowarzyszenia i Prezesa.

3. Nigdy nie będziesz działał na szkodę Stowarzyszenia.

4. Będziesz dbał o jego dobry wizerunek.

5. Nie będziesz wynosił się ponad innych.

§ 1

Niniejszy  regulamin  określa  zasady  działania  Stowarzyszenia  w  zakresie  celów  i  zadań
wytyczonych w Statucie, a także prawa i obowiązki wszystkich jego członków.

§ 2

Przystąpienie do Stowarzyszenia jest wyróżnieniem, co zobowiązuje do godnego zachowania się
każdego z członków Stowarzyszenia.

§ 3

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

§ 4

Każdy  z  członków  i  kandydatów  na  członków  Stowarzyszenia  jest  zobowiązany  do
reprezentowania  i  używania  zgodnie  z  przeznaczeniem nazwy Stowarzyszenia,  jego znaków i
logo.



§ 5

Wszyscy członkowie i kandydaci na członków Stowarzyszenia nie mogą przychodzić na spotkania
pod  wpływem  alkoholu,  środków  odurzających,  dopingujących  oraz  innych  używek  prawem
zabronionych.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 6

Zarząd  Stowarzyszenia  ma  za  podstawowe  zadanie  i  obowiązek  prowadzić  i  reprezentować
Stowarzyszenie zgodnie z postanowieniami Statutu oraz niniejszego Regulaminu.

§ 7

Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do należytego przygotowania Stowarzyszenia oraz jego
członków do wszelkich wyjazdów szkoleniowo - treningowych.
 

§ 8

Zarząd  Stowarzyszenia  jest  zobowiązany  do  prawidłowego  gospodarowania  środkami  i
funduszami  przeznaczonymi  do  realizacji  celów i  zadań  statutowych,  należytego  prowadzenia
wszelkiej wymaganej dokumentacji i rozliczeń finansowo-księgowych. 

§ 9

Każdy  z  członków  Stowarzyszenia  ma  obowiązek  poinformowania  Zarządu  o  nagannym,
nieetycznym, mającym negatywny wpływ na wizerunek Stowarzyszenia, sprzecznym z przepisami
prawa, Statutu i powołanymi regulaminami Stowarzyszenia zachowaniu członka lub kandydata na
członka.

KANDYDACI NA CZŁONKÓW I CZŁONKOWIE

§ 10

Każdy  z  członków  lub  kandydatów  na  członków  ma  obowiązek  aktywnego  uczestnictwa  
w urzeczywistnianiu i realizacji programu, a także tworzenia i rozwoju Stowarzyszenia.

§ 11

Każdy z członków lub kandydatów na członków jest odpowiedzialny za wyznaczony mu zakres
zadań oraz powierzone mu fundusze i sprzęt.
 

§ 12

Każdy  z  członków lub  kandydatów na  członków ma  obowiązek  podnosić  swoje  kwalifikacje  i
umiejętności poprzez aktywne uczestniczenie w programach szkoleniowych.

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

§ 13

Członkowie  wspierający  mają  obowiązek,  do  terminowego  i  należytego  wywiązywania  się  z
zadeklarowanych, na rzecz Stowarzyszenia, w dowolnej formie świadczeń, pomocy lub wsparcia.



§ 14

Członkowie wspierający w ramach zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia, w dowolnej formie
świadczeń,  pomocy lub  wsparcia  nabierają  prawa  do  reklamowania  na  wszelkich  spotkaniach
treningowo  -  szkoleniowych,  których  organizatorem  lub  współorganizatorem  jest  powołane
Stowarzyszenie, swojej firmy lub swoich produktów, po uprzednim ustaleniu warunków z Zarządem
Stowarzyszenia.

SKŁADKI, OPŁATY, SKREŚLENIA

§ 15

1. Każdy z członków Stowarzyszenia ma obowiązek regularnie opłacać składki członkowskie na
rachunek bankowy Stowarzyszenia. 

2. Składkę członkowską ustala Zarząd i jest ona ważna na dany rok kalendarzowy. 
3. Korzystanie z praw członka Stowarzyszenia wynikających ze Statutu możliwe jest jedynie po

opłaceniu wpisowego i składek członkowskich.
4. Członek  Stowarzyszenia  może  zostać  skreślony  uchwałą  Zarządu  z  listy  członków  w

przypadku naruszenia postanowień zawartych w Statucie.

PRZYWILEJE

§ 16

Każdy  z  członków  i  kandydatów  na  członków  stowarzyszenia  ma  prawo  reprezentowania
Stowarzyszenia  poprzez  noszenie  i  używanie  otrzymanych  emblematów  lub  innych  znaków
identyfikacyjnych.

§ 17

Każdy z członków i kandydatów na członków stowarzyszenia, otrzymuje legitymację członkowską
uprawniającą go do:

a) otrzymania zniżek na wszelkie szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie,
b) uczestnictwa we wszelkich wyjazdach treningowo - szkoleniowych,
c) do korzystania podczas spotkań ze wszelkich urządzeń i pomocy szkoleniowych będących

własnością Stowarzyszenia.

§ 18

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


