Regulamin Koła Terenowego PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej

§1
1. Koło Terenowe PTTK, zwane dalej Kołem jest jednostką organizacyjną PTTK Oddział Ziemi
Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
2. Koło działa w środowisku turystów przynależnych do Oddziału PTTK w Wałbrzychu, a w
szczególności turystów wyrażającymi chęć pozostania członkami PTTK a nie są zrzeszeni w żadnym
innym turystycznym Klubie lub Kole PTTK i chcą uprawiać turystykę aktywną.
§2
1. Koło na potrzeby swojego funkcjonowania może używać odznaki organizacyjnej oraz loga Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
3. Koło może używać niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków wg wzorów zatwierdzonych
przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej.
4. Koło za zatwierdzeniem przez Zarząd Oddziału może ustanowić własną legitymację oraz odznakę
Koła dla swoich członków .
5. Koło na swoje potrzeby funkcjonowania może wprowadzić składki członkowskie
§3
Celem Koła jest:
1) umożliwianie turystom i krajoznawcom zrzeszenie się w PTTK,
2) promocja i organizowanie turystyki aktywnej w wielu jej dziedzinach,
3) krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych,
4) szerzenie kultury turystyki, wykorzystując poznawcze, wypoczynkowe walory wędrownictwa,
5) rozwijanie aktywności kulturalnej związanej z turystyką i krajoznawstwem oraz kształtowanie
obyczajowości turystycznej,
6) promocja zachowań ekologicznych i aktywnych form spędzania wolnego czasu,
7) Współpraca z innymi Komisjami i Klubami działającymi przy PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
§4
1)Członkiem Koła może być każda osoba należąca do PTTK, która wyrazi chęć członkostwa,
2)Członkostwo w Kole Terenowym jest dobrowolne,

§5
1. Członek Koła ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Koła,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Koła,
3) brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach
określonych przez Zarząd Główny PTTK,
4) nosić odznakę organizacyjną Koła gdy takowa zostanie ustanowiona
2. Delegatami Koła na Zjazd PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej mogą być tylko pełnoletni członkowie
wybrani na Walnym Zebraniu Koła w przypadku ich braku – na Zjeździe PTTK Oddział Ziemi
Wałbrzyskiej Koło reprezentuje Przewodniczący Koła. Posiada on wszystkie prawa przysługujące
delegatowi.
§6
Członek Koła jest obowiązany:
1)przestrzegać postanowień Statutu PTTK oraz Regulaminu i uchwał Zarządu Koła oraz
postanowień Zarządu Oddziału PTTK
2) reprezentować godnie imię Koła,
3) regularnie opłacać składkę członkowską PTTK.
§7
1. Utrata członkostwa w Kole następuje w przypadku:
1) wystąpienia z Koła,
2) skreślenia z listy członków na skutek nieopłacenia składki członkowskiej za rok ubiegły w terminie
do 31 marca roku następnego (przy czym członkostwo może być przywrócone po opłaceniu zaległych
składek),
3) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej lub
Głównego Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego PTTK.
§8
1. Władzami Koła są:
1) Walne Zebranie Koła, będące najwyższą władzą Koła
2) Zarząd Koła,

2. Walne Zebranie Koła zwołuje Zarząd PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej. Może wziąć w nim udział
każdy członek Koła.
1) Walne Zebranie Koła odbywa się co 4 lata. Zarząd Oddziału PTTK może zwołać je szybciej.
2) Walne zebranie Koła jest prawomocne gdy bierze w nim udział przynajmniej 1/3 członków Koła. W
drugim terminie przynajmniej ¼ członków.
3) Do zadań Walnego Zebrania Koła należą:
a) wybór Zarządu Koła,
b) przyjęcie sprawozdania z działalności Koła
c) udzielenie absolutorium Zarządowi Koła
d) Uchwalenie zmian w Regulaminie Koła
e) rozpatrywanie wniosków i postulatów członków,
f) wybór delegatów na Zjazd Oddziału,
g) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Koła,

3. Uchwały Walnego Zebrania oraz Zarządu Koła zapadają zwykłą większością głosów
3) W skład Zarządu Koła wchodzą: Przewodniczący, oraz przynajmniej dwóch członków Zarządu Koła.
4) Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Koła – zarząd wybiera spośród
siebie.
5) Zarząd Koła zajmuje się:
a) kierowaniem działalnością Koła w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją
działalność przed Walnym Zebraniem Koła oraz Zarządem Oddziału PTTK.
b) organizacją wycieczek i współpracą z innymi jednostkami organizacyjnymi Oddziału PTTK Ziemi
Wałbrzyskiej
c) organizowaniem zebrań dla członków Koła zgodnie z zapotrzebowaniem nie rzadziej jednak niż 3
razy w roku.
d) Zarząd Koła ma prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca.
e) wykonywaniem uchwał władz nadrzędnych PTTK oraz uchwał własnych
f) składanie sprawozdań z działalności Koła Walnemu Zebraniu Koła oraz Zarządowi Oddziału PTTK

3. Kadencja Władz Koła trwa 4 lata.

4. Zadania Komisji Rewizyjnej Koła pełni Komisja Rewizyjna Zarządu Głównego PTTK.
§9
1. Władze Koła pochodzą z wyboru członków Koła w tajnym głosowaniu .
2. Uchwały Władz Koła zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej
liczby uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w sprawie rozwiązania Koła. W przypadku
równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
§ 10
1. Uchwały Walnego Zebrania Koła oraz uchwały Zarządu Koła mogą być uchylone lub ich wykonanie
zawieszone przez Zarząd Oddziału PTTK w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK,
Statutem Oddziału PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej oraz uchwałami Władz Naczelnych PTTK i Władz Zarządu
Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej
2. Majątek Koła jest majątkiem PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej i w przypadku rozwiązania Koła
przechodzi na rzecz PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej.
3. Siedzibą funkcjonowania Koła jest Biuro Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
§ 11
1. Rozwiązanie Koła, uchwałą Zarządu Oddziału PTTK może nastąpić w przypadku:
1) zaniechania działalności,
2) spadku liczby członków poniżej minimum określonego w Statucie
3) wniosku uchwalonego przez Walne Zebranie Koła większością 2/3 głosów, przy obecności co
najmniej 2/3 członków Koła uprawnionych do głosowania.

& 12
W Sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie Koła Terenowego zastosowanie mają
zapisy Statutu PTTK.

