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Walnego Zebrania Klubu Imprez na Orientację 
STOWARZYSZE 

w Warszawie, w dn. 26.03.2015 r. 

1. Walne Zebranie Klubu Imprez na Orientację STOWARZYSZE (zwanego dalej 
Klubem) zwane dalej Zebraniem jest zwoływane przez Zarząd Klubu w celu: 

● przyjęcia sprawozdania z działalności Klubu za okres 7.03.2013 – 
26.03.2015 

● wyboru członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu, 
● ustalenia kierunków krótko- i długoterminowych działania Klubu, 
● wprowadzenia zmian w Regulaminie Klubu. 

2. W Zebraniu Klubu uczestniczą: 
● z głosem decydującym – członkowie Klubu opłaconą składką 

członkowską na rok 2015; 
● z głosem doradczym – sympatycy imprez na orientację, 

niezrzeszeni w Klubie. 
3. Do udziału w Zebraniu uprawnia opłacona składka Klubowa na rok 2015 

wg listy członków Klubu. Na tej podstawie uczestnik otrzyma od Komisji 
Mandatowej mandat uprawniający do głosowania na Zebraniu. 

4. Zebranie jest prawomocne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa 
członków Klubu. Prawomocność Zebrania stwierdza Komisja Mandatowa. 

5. Do przeprowadzenia spraw objętych porządkiem obrad Zebrania wybiera 
komisje: mandatową, uchwał i wniosków, wyborczą oraz skrutacyjną. 

6. Funkcje komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków może 
pełnić prezydium Zebrania. 

7. Zebranie prowadzi przewodniczący prezydium zgodnie z porządkiem 
obrad. 

8. Kandydatów do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu mogą zgłaszać 
uczestnicy Zebrania do Komisji Wyborczej. Prawo do kandydowania 
przysługuje członkom Klubu z opłaconą składką klubową na rok 2015. 
Komisja Wyborcza tworzy listę kandydatów do Zarządu Klubu i do Komisji 
Rewizyjnej Klubu. 

9. O liczbie członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej decyduje Walne 
Zebranie. 

10. Wybór składu Zarządu Klubu odbywa się w głosowaniu tajnym. 
11. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna, w skład której mogą wejść 

tylko osoby nie kandydujące do władz Klubu. 
12. Wybory do władz Klubu odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w 

Ordynacji Wyborczej PTTK (rozdział VII). 
13. Zamknięcie Zebrania ogłasza przewodniczący prezydium po wyczerpaniu 

porządku obrad. 
14. Dokumentami Zebrania są: lista obecności, porządek obrad, regulamin 

Walnego Zebrania, protokół Zebrania oraz protokoły komisji mandatowej, 
wyborczej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków. 
 
Warszawa, 22.03.2015 Prezes Klubu InO STOWARZYSZE 


