Statut/regulamin działalności Lotniczego Klubu Sportowego „Zefir” Sp. z o.o.
Nadany uchwałą Zgromadzenia Wspólników w dniu 17 stycznia 2018r , zgodnie z Aktem Założycielskim
Lotniczego Klubu Sportowego „Zefir” Sp. z o.o. z dnia 14 listopada 2017r.

Lotniczy Klub Sportowy „Zefir” Sp. z o.o. działa w celu umożliwienia uprawiania amatorskiego sportu lotniczego
organizowanego w ramach Polskiego Związku Sportów Lotniczych, na zasadach i przepisach określonych w
Ustawie o Sporcie i regulaminach Polskiego Związku Sportów Lotniczych.

1. Definicje i określenia
- Klub – Lotniczy Klub Sportowy „Zefir” Sp. z o.o. z siedzibą w 99-300 Kutno ul. Majdany 10A
- Zarząd – Zarząd Lotniczego Klubu Sportowego „Zefir” Sp. z o.o.
- Członek Klubu – osoba która podpisała deklaracje uczestnictwa w klubie.
- Zawodnik – Członek Klubu biorący udział w zawodach organizowanych w ramach Polskiego Związku Sportów
Lotniczych lub uczestniczący w zajęciach organizowanych przez klub.
- Deklaracja Członka Klubu- deklaracja przystąpienia do Klubu podpisywana każdorazowo z członkiem klubu lub
jego opiekunem prawnym.
- LSFAI – Licencja Sportowa wydana przez Polski Związek Sportów Lotniczych.

2. Opłaty i zasady finansowania
2.1 Klub finansowany jest przez:
a. - Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe,
b. - Członków Klubu, lub ich opiekunów prawnych z wnoszonych przez nich opłat,
c. - Działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
d. - dotacje i realizacje zadań publicznych,
e. - darowizny rzeczowe lub wpłaty finansowe przez sponsorów,
f. - działalność gospodarczą.
2.2 Wysokość opłaty członkowskiej ustala Zarząd Klubu umieszczonej w cenniku usługi w deklaracji
przystąpienia do Klubu,
2.3 wszystkie opłaty członkowskie wnoszone są na konto bankowe Klubu.
2.4 zwrot opłaty członkowskiej następuje tylko w przypadku nie przyjęcia do Klubu przez Zarząd Klubu, na
podstawie punku 5.1

3. Warunki uczestnictwa w zawodach
3.1 zawodnik zgodnie z celem działania Klubu ma prawo uczestnictwa w zawodach organizowanych w ramach
Polskiego Związku Sportów Lotniczych, w szczególności - Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski w swojej
dyscyplinie sportu, a także organizowanych w ramach Światowej Federacji Lotniczej (Fédération Aéronautique
Internationale).
3.2 udział zawodnika w innych zawodach niż wymienione w punkcie 3.1 wymaga zgody Klubu
3.3 opłaty wpisowego i inne koszty udziału w zawodach w tym ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za
granicą ponosi zawodnik, Klub może w miarę posiadanych środków dofinansować w części lub całości te opłaty.

4. Obowiązki Klubu
4.1 Klub ma obowiązek posiadania w Polskim Związku Sportów Lotniczych Licencji Klubu Sportowego w
dyscyplinach lotniczych w których będzie działał.
4.2 Klub posiada ubezpieczenie NNW zawodników określone w Ustawie o Sporcie Art. 38. Ust.1 i 2 dla
zawodników którzy nie są powołani do Kadry Narodowej przez Polski Związek Sportów Lotniczych.
4.3 zadaniem Klubu jest umożliwienie zawodnikom udziału w zorganizowanej rywalizacji w sportach lotniczych
prowadzonej w ramach Polskiego Związku Sportów Lotniczych

5. Członkostwo w Klubie, prawa i obowiązki Członka Klubu
5.1 - Zarząd Klubu podejmuje decyzje o przyjęciu lub nie na Członka Klubu na podstawie otrzymanej deklaracji.
Decyzja o przyjęciu podejmowana jest zgodnie z określonym przez Zarząd Klubu liczby Członków Klubu na dany
rok kalendarzowy. Zarząd o decyzji informuje niezwłocznie poprzez, przesłanie na wskazany mail w deklaracji
skanu deklaracji z adnotacją o przyjęciu lub nie.
5.2 Członkiem Klubu zostaje się po złożeniu deklaracji, otrzymaniu akceptacji Zarządu Klubu i wniesieniu opłaty
wskazanej w deklaracji.
5.3 Zawodnik ma prawo wystąpić do Klubu o dofinansowanie udziału w zawodach, dofinansowanie może być
udzielone na odrębnych warunkach ustalanych indywidualnie z Zawodnikiem.
5.4 Zawodnik ma prawo wystąpić do Klubu o dofinansowanie na inne cele sportowe niż udział w zawodach,
dofinansowanie może być udzielone na odrębnych warunkach ustalanych indywidualnie z Zawodnikiem.
5.5 Zawodnik może wystąpić o udostępnienie sprzętu będącego w posiadaniu Klubu, udostępnienie to zostanie
określone w odrębnej umowie.
5.6 Każdy Zawodnik Klubu ma obowiązek posiadać Licencję Sportową LSFAI w swojej dyscyplinie sportu,
wydaną przez Polski Związek Sportów Lotniczych na dany rok kalendarzowy, koszty z tym związane ponosi
zawodnik.
5.7 Zawodnik ma obowiązek posiadać aktualne badania lekarskie wymagane do uprawiania wskazanych przez
siebie lotniczych dyscyplin sportowych.
5.8 Zawodnik ma obowiązek posiadać wymagane przepisami lotniczymi uprawnienia i ubezpieczenia OC.
5.9 Zawodnik nie może reprezentować innej organizacji działającej w tych samych dyscyplinach sportu
lotniczego co Klub.

6. Cennik usług i opłat członkowskich
6.1 roczna opłata członkowska w Klubie wynosi – 240 zł
6.2 roczna opłata członkowska po rabacie dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego wynosi
– 150 zł
6.3 roczna opłata członkowska po rabacie dla zawodników Kadry Narodowej będących Członkami Polskiego
Stowarzyszenia Paralotniowego wynosi – 60 zł

7. Członkostwo w Klubie ustaje:
7.1 po upłynięciu okresu na który zostało przyznane,
7.2 w przypadku nieposiadania Licencji Sportowej LSFAI w Polskim Związku Sportów Lotniczych na sezon
kalendarzowy określony w deklaracji.
7.3 w przypadku wypowiedzenia Członkostwa przez Klub z powodu nie przestrzegania Statutu Klubu.
7.4 w przypadku rezygnacji przez Członka Klubu, w formie pisemnej.

