Regulamin Wewnętrzny
Klubu Wyżłów Weimarskich Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 23.08.2020

***
Niniejszy Regulamin uchwala się w celu uszczegó łowienia regulacji zawartych w Ramowym Regulaminie
Klubu Grupy Ras (Klubu Rasy) Psó w Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego (dalej jako „Ramowy
Regulamin”) oraz w celu określenia pozostałych zasad funkcjonowania Klubu.
***

§1
Cele działalności Klubu

1. Klub Wyżłó w Weimarskich Polskiego Związku Łowieckiego (zwany dalej „Klubem”), został
utworzony w celu integracji środowiska myśliwych zainteresowanych użytkowaniem łowieckim,
hodowlą oraz szkoleniem użytkowych psó w rasy wyżeł weimarski kró tkowłosy i wyżeł weimarski
długowłosy (rasy grupy VII FCI, opartej na standardzie FCI Nr 99, posiadających metrykę lub
rodowó d ZKwP lub innej organizacji kynologicznej uznawanej przez FCI, zwany dalej „wyżłem
weimarskim”).

§2
Identyfikacja Klubu
Klub ma prawo używać, obok zatwierdzonego przez Naczelną Radę Łowiecką znaku graficznego, własnej
pieczęci i barw klubowych.

§3
Szczegółowe zadania Klubu
Do zadań Klubu należy w szczegó lności:

1. Prowadzenie szkolenia myśliwych w zakresie hodowli, układania, wykorzystania łowieckiego
oraz przygotowania do wszelkiego rodzaju pró b, konkursó w, egzaminó w i testó w wyżłó w
weimarskich.

2. Promowanie polowania z wyżłem weimarskim jako wartościowego elementu kultury oraz
wspó łczesnej praktyki łowieckiej poprzez:

a. prowadzenie wykładó w, prelekcji, działalności wydawniczej (ró wnież w przestrzeni
internetowej);

b. udział w tworzeniu zasad dobrej praktyki łowieckiej;

c. organizowanie kursó w, seminarió w, testó w, warsztató w, pokazó w i prezentacji oraz
wszelkich innych imprez propagujących cele Klubu;

d. wspó łpracę z organami Polskiego Związku Łowieckiego;
e. wspó łpracę z pokrewnymi organizacjami, organizacjami kynologicznymi uznawanymi
przez FCI, podmiotami i osobami – w kraju i zagranicą, .

3. Tworzenie aktywnej platformy wymiany doświadczeń , przepływu informacji oraz wzajemnego
wsparcia dla środowiska, w któ rym działa.

§4
Członkostwo w Klubie

1. Członkostwo w Klubie nabywa się na zasadach określonych w Ramowym Regulaminie.
2. Członkostwo honorowe może nabyć członek Klubu, na wniosek Zarządu lub grupy minimum 3
członkó w Klubu, po uzyskaniu akceptacji 2/3 głosó w Walnego Zgromadzenia Klubu.
3. Członkostwo w Klubie można utracić w drodze wymierzenia kary, o któ rej mowa w § 7 ust. 2 lit. c.

§4
Składka

1. Klub pobiera składkę członkowską według ustalonych zasad.
§5
Zarząd Klubu

1. Zarząd Klubu składa się z pięciu osó b, w tym: prezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Poza obowiązkami Zarządu Klubu określonymi w § 9 ust. 6 Ramowego Regulaminu, Zarząd
odpowiedzialny jest także za:

a. przeprowadzanie, na wewnętrzne potrzeby swoich członkó w, testó w, bonitacji,
rankingó w i działań pokrewnych;

b. przyjmowanie i skreślanie z listy członkó w Klubu;
c. opracowywanie regulaminó w, projektó w, programó w, planó w, ramowych planó w
działalności klubu, preliminarzy i uchwał;

d. składanie sprawozdań z działalności Klubu na Walnym Zgromadzeniu Członkó w Klubu;
e. ustalanie wzoró w pieczęci oraz innych dokumentó w oficjalnych Klubu;
f.

ustalanie odpłatności za wydawnictwa i świadczenia Klubu;

g.

opracowywanie rodzajó w, wysokości składek członkowskich oraz zasad ich obniżania i
umarzania oraz przedstawianie do zatwierdzenia przez walne zgromadzenie członkó w

h. zawieranie porozumień , na podstawie udzielonych przez Zarząd Głó wny PZŁ
pełnomocnictw, dotyczących wykonywania zadań Klubu wspó lnie z innymi instytucjami i

organizacjami, przy czym stroną przy zawieraniu umó w jest każdorazowo Zarząd Głó wny
Polskiego Związku Łowieckiego posiadający osobowość prawną;

i.

ustalanie szczegó lnych zadań i obowiązkó w członkó w Klubu (przy czym szczegó łowy
podział obowiązku członkó w Zarządu ustalany jest uchwałą Zarządu, z uwzględnieniem
zapisó w niniejszego Regulaminu);

j.

występowanie do Zarządu Głó wnego Polskiego Związku Łowieckiego z propozycjami
przyznania członkom Klubu odznaczeń łowieckich.

3. Podejmowanie zobowiązań finansowych przez Klub wymaga akceptacji skarbnika i minimum
jednego członka Zarządu Klubu.

§6
Walne Zgromadzenie Członków

1. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członkó w członkowie wspierający i honorowi biorą udział z głosem
doradczym.

§7
Kary

1. Zarząd Klubu może stosować wobec członkó w kary, w przypadkach:
a. rażącego naruszenia postanowień Regulaminu Wewnętrznego, Ramowego Regulaminu
Klubu Grupy Ras (Klubu Rasy) Psó w Myśliwskich PZŁ lub uchwał organó w Klubu;

b. niepodporządkowania się lub uchylania się od poleceń władz i organó w Klubu;
c. zalegania z opłatami na rzecz Klubu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od daty
wymagalności

2. Karami, o któ rych mowa wyżej, są:
a. upomnienie;
b. nagana;
c. skreślenia z listy członkó w Klubu.
3. Od uchwały o wymierzeniu kary przez Zarząd Klubu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Klubu.

§8
Likwidacja Klubu

1. Klub może zostać zlikwidowany w drodze podjęcia uchwały przez Zarządu Klubu, na podstawie
pisemnego wniosku przynajmniej 2/3 członkó w Klubu.

2. Rozwiązanie Klubu odbywa się na zasadach określonych przez RAMOWY REGULAMIN KLUBU
GRUPY RAS (KLUBU RASY) PSÓ W MYŚLIWSKICH POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO.

§9
Postanowienia końcowe i dodatkowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Wewnętrznym, w tym w sprawach
uchwalania zmiany w Regulaminie Wewnętrznym, zastosowanie mają zasady obowiązujące w
Polskim Związku Łowieckim, w szczegó lności Ramowy Regulamin.

2. Regulamin Wewnętrzny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

