Regulamin stowarzyszenia zwykłego pn.

WOLNE WILKI – SŁOWIAŃSKA WATAHA
I. Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Wolne Wilki – Słowiańska Wataha i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
§2
Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1393 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego
Regulaminu.
§3
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
§4
1. Stowarzyszenie

jest

stowarzyszeniem

zwykłym

w

rozumieniu

ustawy

Prawo

o stowarzyszeniach.
2. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.
§5
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
§6
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.
II. Cel i środki działania
§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1) integrowanie lokalnych środowisk surwiwalowych, puszczańskich i buszkraftowych;
2) integrowanie ludzi kultywujących zwyczaje i propagujących kulturę społeczeństwa
przedchrześcijańskiego terenów obecnej Rzeczypospolitej Polskiej;
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3) kształtowanie postaw prokulturalnych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) podtrzymywanie i kultywowanie obrzędowości ludów dawnej Polski;
6) wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
7) wspieranie ochrony dziedzictwa kulturowego z wyraźnym naciskiem na okres wczesnej Polski;
8) działanie na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa, poprawy infrastruktury oraz rozwiązań
korzystnych dla turystów i podróżników;
9) promowanie ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia;
10) promowanie rękodzielnictwa polskiego.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie działalności naukowej, polegającej na gromadzeniu, przetwarzaniu
i systematyzowaniu wiedzy o przestrzennym zróżnicowaniu struktur fizyczno – geograficznych,
historycznych i kulturowych;
2) prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej tematycznie do turystów, surwiwalowców,
buszkraftowców, miłośników kultury Słowian i dostarczanie im w przystępny sposób wiedzy
o działalności naukowej, korzystając z wszystkich możliwych kanałów informacji;
3) prezentowanie efektów swojej działalności we wszystkich dostępnych środkach przekazu, w tym
również publikację czasopism i tworzenie krótkich filmów, reportaży i wywiadów;
4) organizowanie lub współfinansowanie wyjazdów, których celem jest zgromadzenie informacji
niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej;
5) organizowanie wypraw pieszych propagujących turystykę i krajoznawstwo, dla
zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy na ten temat;
6) wspieranie budowy infrastruktury przydatnej turystom, podróżnikom i fanom kultury Słowian;
7) inicjowanie działań mających na celu propagowanie turystyki surwiwalowej;
8) współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi
na terenie kraju;
9) lobbowanie na rzecz korzystnych rozwiązań dla turystyki i krajoznawstwa.
III. Członkostwo
§9
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, zadeklaruje gotowość działania na
rzecz realizacji celów Stowarzyszenia określonego w § 7 niniejszego Regulaminu.
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2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania
Członków, podjętej po złożeniu Przedstawicielowi przez wstępującego do Stowarzyszenia
pisemnej deklaracji członkowskiej.
3. Ustanie członkostwa następuje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej Przedstawicielowi na
piśmie,
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych,
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) wykluczenia, w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, z powodu:
a) nieprzestrzegania przepisów Regulaminu,
b) nieprzestrzegania uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. Przedstawiciel, w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków,

o

której mowa w ust. 3 pkt 5, ma obowiązek doręczyć jej odpis osobie, której uchwała dotyczy.
5. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie wykluczenia Członka Stowarzyszenia
jest ostateczna.
IV. Władze Stowarzyszenia
§ 10
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków, zwane w dalszych przepisach regulaminu Walnym Zebraniem,
2) Przedstawiciel.
§ 11
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Przedstawiciela co najmniej raz na rok, nie
później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie.
5. Przedstawiciel powiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed
terminem Walnego Zebrania o miejscu, porządku obrad oraz pierwszym i drugim terminie
posiedzenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Przedstawiciel:
1) z własnej inicjatywy,
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2) na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku
1/3 członków Stowarzyszenia.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla rozpatrzenia których
zostało zwołanie.
9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w drugim
terminie (wyznaczonym nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie) – bez względu
na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
2) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
3) uchwalanie głównych kierunków i programów działaniu Stowarzyszenia,
4) wybór Przedstawiciela,
5) przyjmowanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych
Stowarzyszenia,
7) określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
§ 12
1. Stowarzyszenie reprezentuje Przedstawiciel.
2. Przedstawiciel Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zebranie spośród członków
Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
3. Wygaśnięcie mandatu Przedstawiciela następuje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z funkcji, złożonej na piśmie Walnemu Zebraniu,
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych,
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) odwołania z funkcji przez Walne Zebranie w trybie określonym w § 11 ust. 9.
4. Do kompetencji Przedstawiciela należy:
1) realizowanie celów Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
4) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
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5) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania,
6) zwoływanie Walnych Zebrań,
7) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia i przedstawianie
ich Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia.
V. Majątek stowarzyszenia
§ 13
1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn,
spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
VI. Postanowienia końcowe
§ 14
1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje
w drodze uchwały likwidatora.
3. Uchwałę o zmianie Regulaminu lub uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i uchwałę
o powołaniu likwidatora podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym w § 11 ust. 9
Regulaminu.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

............................................
(podpis Przedstawiciela)
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