
REGULAMIN  

KLUBU TURYSTYKI AKTYWNEJ PTTK „PASAT” w KOŃSKICH 
 

 

I Część ogólna 
 

§ 1 

 

1. Klub Turystyki Aktywnej PTTK „Pasat” nazywany dalej Klubem jest jednostką 

organizacyjną Oddziału PTTK w Końskich, powołany został na mocy uchwały Zarządu 

o/PTTK w Końskich i działa od 1985 r. zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 

IV Statutu Oddziału PTTK w Końskich.  

2. Siedzibą Klubu jest Klub Osiedlowy „Kaesemek” przy Koneckej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Końskich.  

3. Klub używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 

4. Klub posiada własne logo, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Klub może używać niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków wg wzorów 

zatwierdzonych przez Zarząd O/PTTK w Końskich na wniosek Zarządu Klubu. 

  

§ 2 

 

1. Zasady i cel działalności Klubu są określone w jego wewnętrznym Regulaminie uchwalonym 

przez Walne Zebranie członków Klubu i zatwierdzonym przez Zarząd Oddziału PTTK          

w Końskich. 

2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wprowadza się uchwałą Walnego Zebrania członków 

Klubu, które podlegają następnie zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału. 

3. Postanowienia Regulaminu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami zawartymi 

w Statucie Oddziału PTTK w Końskich i muszą być interpretowane na ich podstawie. 

 

II Cele i zadania Klubu 
 

§ 3 

 

1. Klub skupia miłośników krajoznawstwa i uprawiania turystyki aktywnej.  

2. Działalność Klubu prowadzona jest w oparciu o pracę społeczną jego członków.  

3. Do zadań Klubu  należy:  

a. krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych,  

b. propagowanie zdobywania odznak turystycznych i uprawnień PTTK, 

c. szerzenie kultury turystyki, wykorzystując jej poznawcze i wypoczynkowe walory,  

d. promocja zdrowego stylu życia,  

e. propagowanie zachowań ekologicznych,  

f. rozwijanie w uczestnikach imprez turystycznych umiłowania przyrody i skarbów kultury 

narodowej, 

4. Klub realizuje swoje zadania przez:  

a. promocję i organizowanie imprez turystyki kwalifikowanej, 

b. organizowanie wycieczek, rajdów i innych imprez turystycznych ogólnodostępnych 

i klubowych, 

c. organizowanie w Klubie życia towarzyskiego opartego na zasadach koleżeńskiej 

współpracy i solidarności, 

d. organizowanie ogólnodostępnych spotkań krajoznawczych, pokazów filmowych, 



e. współdziałanie z władzami szkolnymi i organizacjami społecznymi w zakresie 

uprawiania turystyki oraz krzewienia krajoznawstwa, 

f. współpracę z klubami i kołami turystycznymi w organizowaniu imprez turystycznych 

oraz czynny udział w ogólnopolskim życiu turystycznym (rajdy, zloty, narady). 

 

III Członkowie - ich prawa i obowiązki. 
 

§ 4 

 

1. Klub zrzesza członków zwyczajnych PTTK oraz członków honorowych. 

2. Członkiem Klubu może być każda osoba należąca do PTTK, która wyrazi taką wolę poprzez 

złożenie deklaracji członkowskiej i zaakceptowanie Regulaminu Klubu.  

3. Zasady członkostwa, podstawowe prawa i obowiązki członków Klubu regulowane są 

zapisami Statutu Oddziału PTTK w Końskich w rozdziale III.  

4. Godność członka honorowego Klubu nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu 

za szczególne zasługi położone dla Klubu. 

5. Walne Zebranie Klubu może nadać godność Honorowego Prezesa Klubu byłemu Prezesowi 

Klubu Turystyki Aktywnej PTTK „Pasat”, który wykazał się wybitną działalnością na rzecz 

Klubu. Nadanie godności Honorowego Prezesa Klubu oznacza jednoczesne uzyskanie 

godności Członka Honorowego Klubu. 

 

§ 5 

 Członek Klubu ma prawo: 

             a.  używać logo i nazwy Klubu dla akcentowania swej przynależności, 

             b.  brać udział we wszystkich imprezach turystycznych oraz korzystać z ogólnej działalności 

                  Klubu, 

              c. mieć pierwszeństwo w przyjmowaniu na imprezy klubowe. 

 

§ 6 

 

 Podstawowym obowiązkiem członka Klubu jest współdziałanie w realizacji zadań Klubu, 

a w szczególności: 

a. przestrzeganie postanowień Regulaminu Klubu oraz Statutu PTTK, 

b. stosowanie się do uchwał i zarządzeń władz Klubu, 

c. branie czynnego udziału w programowej działalności Klubu, 

d. dbanie o dobre imię Klubu i jego wszechstronny rozwój, zapobieganie wszystkiemu, 

co mogłoby przynieść mu szkodę, 

e. regularne opłacanie składek członkowskich PTTK oraz składek Klubowych 

o ile takie zostaną ustanowione na mocy zapisów § 43 ust. 2  Statut Oddziału PTTK 

w Końskich 

        2.  Członkowie honorowi Klubu są zwolnieni od uiszczania klubowych składek członkowskich. 

 

IV Władze Klubu 
 

§ 7 

 

1. Władzami Klubu są:  

a. Walne Zebranie członków Klubu, 

b. Zarząd Klubu, 

c. Komisja Rewizyjna. 



§ 8 

 

Kompetencje, zasady funkcjonowania i zadania władz Klubu wymienionych w § 7 określają 

odpowiednie zapisy Statutu Oddziału PTTK w Końskich w rozdziale IV § 37 - § 42. 

 

§ 9 

 

Wybory do władz Klubu odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd 

Główny PTTK. 

 

§ 10 

 

Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze Klubu odbywają się raz na cztery lata, zaś walne zebrania 

sprawozdawcze raz w roku. Walne zebrania zwołuje Zarząd Klubu, zawiadamiając członków 

o miejscu, terminie i porządku obrad zebrania, co najmniej 7 dni przed terminem. 

 

 

 

V Postanowienia końcowe  

 

§ 11 
 

1. Rozwiązanie Klubu uchwałą zarządu oddziału może nastąpić na skutek: 

1. zaniechania działalności, 

2. spadku liczby członków poniżej 10 osób przez okres minimum 1 roku, 

3. uchwały podjętej przez walne zebranie Klubu. 

2. Niniejszy Regulamin został przygotowany przez Zarząd Klubu i zatwierdzony 

przez Walne Zebranie Klubu w dniu 30.01.2014 r. oraz przez Zarząd Oddziału PTTK 

w Końskich stosowną uchwałą z 2014 r.  

3. Interpretacja Regulaminu należy do Walnego Zebrania oraz do Zarządu Klubu.  

 

 

§ 12 

 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Oddziału PTTK 

w Końskich. 

 

 


