
REGULAMIN 

MIEJSKO LUDOWEGO KLUBU 

SPORTOWEGO 

„CZARNA STRZAŁA” BYTOM 

 

§1 

 
Miejsko Ludowy Klub Sportowy „Czarna Strzała” działa jako stowarzyszenie na podstawie   

ustawy  o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857), ustawy Prawo 

o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), 

ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. 

U. 2003 Nr 96 poz. 873) oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

 

§2 

 

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków . Klub reprezentowany jest przez 

Zarząd Stowarzyszenia, który zobowiązany jest do bieżącej realizacji programu i działań 

ustalonych przez Walne Zebranie. 

§3 

1. Celem Klubu jest: 

I. rozwijanie w różnych formach sportu wyczynowego i rekreacyjnego, 

II. popularyzacja sportu łuczniczego oraz stałe podnoszenie jego poziomu, 

III. podejmowanie działań na rzecz promocji łucznictwa, 

IV. organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych mających na celu upowszechnianie    

 kultury fizycznej i sportu, 



V. szkolenie zawodników w każdej kategorii wiekowej określonej  Regulaminem 

Polskiego Związku Łuczniczego, 

VI. szkolenie zawodników niepełnosprawnych na wszystkich poziomach sportowych. 

 

 

§4 
 

1. Warunki przynależności do Klubu: 

I. złożenie deklaracji, 

II. zezwolenie rodziców lub opiekunów, 

III. badania lekarskie zezwalające na uprawianie sportu, 

IV. bieżące opłacanie składek członkowskich, 

V. zawarcie Umowy Cywilno – Prawnej z Klubem, 

VI. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

VII. posłuszeństwo kadrze szkoleniowej, 

VIII. kultura osobista i zdyscyplinowanie, 

IX. przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 

 

§5 
 

Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną i winien ją 

systematycznie podnosić. W tym celu Klub zapewnia bazę szkoleniową oraz opiekę 

trenerską. 

 

§6 
 
 

1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem kultury 

fizycznej i sportu, oraz wybitne osiągnięcia sportowe mogą być przyznawane następujące 

wyróżnienia: 

I. pochwały ustne lub pisemne, 

II. nagrody rzeczowe lub pieniężne, 

III. dyplomy, 



IV. odznaki klubowe lub sportowe. 

 

 

2. Za nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji Klubu Zarząd może orzec 

następujące kary: 

I. upomnienie ustne lub pisemne, 

II. ostrzeżenie, 

III. pisemną naganę, 

IV. zawieszenie w prawach członka, 

V. wykluczenie z grona członków. 

3. Członkowi Klubu przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu o 

ukaraniu, wniesienie odwołania do Walnego Zebrania za pośrednictwem Komisji 

Rewizyjnej. 

 

§7 
 

Każdy zawodnik powinien posiadać ubiór sportowy według Regulaminu Polskie Związku 

Łuczniczego.  

 

§8 
 
Kadra szkoleniowa zapewnia pomoc w zakresie szkolenia, doboru sprzętu, kompletowania, 

napraw i bieżącej konserwacji. 

 

§9 
 

Wyjazdy na zawody, konsultacje, obozy sportowe, opłaty licencji Polskiego Związku 

Łuczniczego,  odbywają się  na koszt uczestników. Koszty te obejmują: przejazd, startowe, 

nocleg, wyżywienie, a także koszty pobytu i opiekę instruktorską ( w przypadku obozów). 

 

§10 
 

1. Obowiązki członka Klubu: 



I. dążenie do podniesienia swojego poziomu sportowego, oraz ambitna walka o 

uzyskania jak najlepszych rezultatów, 

II. systematyczne i aktywne uczestnictwo w treningach, zawodach i zgrupowaniach 

sportowych, 

III. przestrzeganie regulaminów i przepisów sportowych, oraz zasad fair play w rywalizacji 

sportowej, 

IV. praca społeczna na rzecz Klubu, 

V. pomoc przy organizowaniu zawodów, imprez sportowych, udział w promowaniu 

Klubu, 

VI. dbanie o czystość bazy treningowej, 

VII. regularne opłacanie składek, 

VIII. posiadanie aktualnych badań lekarskich zezwalających na uprawianie sportu, 

IX. dbanie o powierzony sprzęt sportowy, 

X. informowanie Trenerów o problemach zdrowotnych, urazach. 

 

2. Prawa członka Klubu: 

I. uczestniczenia w zajęciach i imprezach sportowych, klubowych, ligowych i innych 

reprezentując wyłącznie barwy MLKS „Czarna Strzała”, 

II. reprezentowania innej organizacji sportowej w zawodach pod warunkiem uzyskania 

zgody od Zarządu Klubu, 

III. korzystania z obiektów i sprzętu sportowego,  

IV. zgłaszania propozycji lub wniosków wobec Zarządu Klub, 

V. rezygnacji z członkostwa w Klubie według Statutu i Regulaminu Polskiego Związku 

Łuczniczego. 

 

§11 

 

W miarę posiadanych środków dla uzdolnionych zawodników przewiduje się dofinansowanie 

do zawodów, obozów, konsultacji i zakupu sprzętu. 

 
 
 



§12 

 

Zmiana przynależności klubowej wszystkich zawodników odbywa się zgodnie z regulaminami 

Polskiego  Związku Łuczniczego  za pośrednictwem Śląskiego Okręgu Łuczniczego. 

 

§13 

 

Warunkiem przyjęcia do MLKS „Czarna Strzała” jest zaakceptowanie powyższego 

regulaminu. 

 
 

§14 

 
Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu. 
 

 

 


