Wniosek o przyjęcie do KLUBU MORSKIEGO HORN
Proszę o przyjęcie do Klubu Morskiego HORN
Imię i Nazwisko ……………………………………………………......… Podpis ……………………….……. Data ………..................………

Deklaracja członkowska KLUBU MORSKIEGO HORN
Imię i Nazwisko: …………………………..………….......................................................……………………………………….................………………..….
Adres zamieszkania: …………………….…………………………………………………..……...............……………………………….……...............................……
Telefon: ……….......…………. Komórkowy ………....................……………. e-mail:
…….......................………………............................…..
Data i miejsce urodzenia: ……….................................................................................…………………………..……………….................……..
Stopień żeglarski: ……………..............................…………..........................................….. data wydania ……………………..…….….………..….
Żeglarskie plany kształcenia i rozwoju: …………………………………………….............……………….............................………………………….…..…..
Inne uprawienia sportowe, rekreacyjne, turystyczne, pedagogiczne: …..........……………..…...................…………………………...……
……………………………………………………………….............................………………………………………………………………………..…………..……………….…...
Zainteresowania żeglarskie (także akweny): ……………………………………………………….…..............................……………………….…...
……………………………………………………………………………………...........................................................................……………..………………….…..
Zainteresowania poza żeglarskie: ……………………………………………...........................................................………………….……………
………………………………………………………………………………..............................……………………………………………..…………………………………………..
Posiadany sprzęt żeglarski (w dyspozycji): ……………………………………………………………………............................……………………..…………….
Preferowane akweny żeglugi: ……………………………………………….............................................................……………………………..……………..

Podpisy osób wprowadzających: 1. ……………………………………….................……... 2. …………….............................….…………………………..
Decyzja Zarządu Klubu: …………………………………………………….……………………….. Podpisy: ………….........................................……………..….
….……............................................................................……… ……......................…………………..…….. data ………………………………………
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Wyciąg ze statutu:
Do obowiązków członka Klubu należy:
Udzielanie Klubowi pomocy w realizacji jego działań statutowych.
Regularne opłacanie składek członkowskich do końca czerwca za rok bieżący,
Opłacenie wpisowego w ciągu miesiąca po przyjęciu do Klubu, wraz z roczną składką członkowską, która w przypadku wstąpienia do klubu w
pierwszym półroczu zaliczana jest za bieżący rok, a w przypadku wstąpienia do klubu w drugim półroczu zaliczana jest za następny rok.
Przestrzeganie regulaminów i przepisów żeglarskich, postępowanie zgodnie z etyką żeglarską, troska o powierzony sprzęt i ochrona środowiska
naturalnego,
Samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez udział w kursach w zakresie żeglarstwa i dziedzin pokrewnych,
Branie udziału w działaniach statutowych klubu,
Przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Klubu.
Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
Uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem stanowiącym,
Brać udział w imprezach organizowanych przez Klub,
Reprezentować Klub na sejmikach żeglarskich i zawodach sportowych,
Używać odznak i barw klubowych,
Korzystać ze sprzętu będącego w dyspozycji Klubu, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i stosownie do jego przeznaczenia,
Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej.
§10
Członkami Klubu mogą być zarówno pełnoletnie osoby fizyczne, jak i młodzież od 10 roku życia - za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających Klubu następuje na podstawie deklaracji przyjętej przez Zarząd Klubu, a zaopiniowanej przez
co najmniej dwóch pełnoprawnych członków Klubu.
Członkami honorowymi mogą zostać osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju Klubu lub żeglarstwa, jak również innych dziedzin związanych z
działalnością Klubu.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu.
Nowo przyjętych członków Klubu obowiązuje wpłata wpisowego.
Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna, która ma prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach Klubu, zgłaszać do
Władz Klubu wnioski i brać udział w imprezach organizowanych przez Klub.
Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz
Klubu.

