Regulamin KB Maraton Turek
1. Misja
Misją Klubu Biegacza Maraton Turek zwany w dalszej części regulaminu Klubem, jest
propagowanie biegania pod różnymi jego postaciami i formami wśród członków Klubu, jak i
jego sympatyków.
2. Wizja
Stworzenie Klubu Biegacza dla każdego, kto chce diametralnie zmienić swoje
dotychczasowe życie, Klubu którego członkowie będą widoczni na przeróżnych trasach
biegowych w Polsce i za granicą. Miejscem w którym każdy z członków i sympatyków będzie
miał możliwość wymienić swoje doświadczenia związane z bieganiem. Przede wszystkim być
otwartą grupą w której realizuje się własne zainteresowania i pasje związane z bieganiem.
3. Cele






prowadzenie wspólnych treningów biegowych
organizacja wspólnych wyjazdów na imprezy biegowe
poszerzanie grona członków Klubu
popularyzowanie biegania wśród środowiska w którym funkcjonuje Klub
poszerzanie wiedzy członków Klubu na temat biegania, poprzez różne formy działalności
Klubu.
4. Klubowicze

Członkiem klubu może zostać każdy kto:





wyrazi chęć przynależności do Klubu,
swoją postawą i zachowaniem, nie będzie próbował zaszkodzić działalności Klubu,
rozumie i akceptuje cele i zasady działania Klubu
akceptuje powyższy regulamin i Statut Klubu

Członkowie mają prawo uczestniczenia w działalności Klubu, brania udziału we
wspólnych treningach, korzystania z ulg i udogodnień przygotowanych i zorganizowanych dla
członków Klubu.
Członkowie Klubu zobowiązani są:





do poszanowania barw Klubowych,
godnego reprezentowania Klubu,
szacunku wobec drugiego biegacza,
czynnej pomocy przy organizacji imprez biegowych, których Klub jest
organizatorem lub współorganizatorem.

Każdy z Klubowiczów wstępujący w szeregi KB Maraton Turek, jest zobowiązany do
uiszczenia tzw. „wpisowego” w wysokości 60 zł oraz rocznej składki członkowskiej, która
wynosi 60 zł. Kwota wpisowego pokrywa koszt Klubowej koszulki.
Członkowie klubu nie są zobowiązani do wzięcia udziału w konkretnej liczbie startów
w barwach klubu, podczas roku kalendarzowego. Niemniej w celu realizacji misji Klubu, oraz
możliwość korzystanie przez członków klubu z pełnej oferty przygotowanej przez sponsorów i
partnerów Klubu, pożądane jest wystartowanie w barwach Klubowych przynajmniej w 3
imprezach biegowych ( w tym przynajmniej jednej, w której jest prowadzona klasyfikacja
drużynowa) w ciągu roku kalendarzowego.
Członkowie Klubu zgłaszają, swój udział w imprezach biegowych (w barwach Klubu)
na bieżąco, drogą elektroniczną na adres kb@maraton.turek.pl( czas, miejsce, ewentualnie
zdjęcia z imprezy). Również mile widziane jest poinformowanie o planach startowych w celu
organizacji wspólnych wyjazdów na zawody.

Utrata członkostwa następuje na wskutek:




śmierci członka
złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Klubie
nieprzestrzeganie powyższego regulaminu i Statutu Klubu
5. Formy działania
Zarząd wraz Komisją Rewizyjną jest odpowiedzialny za animowanie działań Klubu.

Corocznie Zarząd Klubu jest zobowiązany do zorganizowania Mistrzostw Klubu
umożliwiających równą rywalizację wszystkich członków Klubu niezależnie od ich poziomu
sportowego.

