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ЗАХТЕВ - ПРИСТУПНИЦА ЗА ЧЛАНСТВО У КПА“БЕЛА ЦРКВА“
ИМЕ
ПРЕЗИМЕ
ЈМБГ
МЕСТО РОЂЕЊА
АДРЕСА
БРОЈ ТЕЛЕФОНА
Е – МАИЛ
Год. Учлањења у
КПА“Бела Црква“

ЧЛАНОВИ КЛУБА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ – ИЗВОД ИЗ СТАТУТА
Члан 9.
Чланови клуба су:


сви активни спортисти који су уписани у књигу чланова клуба,



спортски стручњаци, стручњаци у спорту и лица ангажована за рад у оквиру клуба, која су уписана
у књигу чланова



физичка лица која су уписана у књигу чланова клуба и уредно плаћају чланарину клубу,



чланови органа клуба који су уписани у књигу чланова клуба,

Чланови клуба имају права и обавезе утврђене овим Статутом и другим спортским правилима и
прописима.
Члан 10.
Чланство у клубу се стиче датумом уписа у Књигу чланова, а на основу писменог захтева,
потписане приступнице и изјаве о прихватању свих нормативних аката клуба. За децу до 16 година захтев
за пријем у чланство (приступница) обавезно потписује и родитељ/старатељ детета. Упис у Књигу
чланова клуба врши секретар клуба.
У случају да секретар клуба одбије да упише подносиоца захтева у Књигу чланова, незадовољна
страна има право жалбе Извршном одбору клуба у року од 7 дана од дана добијања писмене одлуке са
образложењем
Члан 11.

Права и обавезе члана клуба су да:

1. у оквиру клуба покреће и разматра сва питања из делатности клуба у циљу унапређења ронилачког
спорта,

2. непосредно или преко својих представника у органима клуба даје предлоге, сугестије и мишљења
ради доношења одговарајућих одлука, закључака и др.,

3. бира и врши опозив својих представника у органима клуба,
4. уредно плаћа чланарину,
5. у међусобним односима негује и поштују спортски морал и спортски дух.
6. учествује у стручним и свим осталим активностима у клубу,
7. остварују увид у рад клуба и његових органа,
8. користи стручну и другу помоћ, као и услуге које клуб врши у оквиру своје делатности,
9. учествује у утврђивању плана и програма рада клуба,
10. поштује Статут и испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима клуба,
11. својим радом и активностима доприноси остваривању циљева и задатака клуба,
12. даје овлашћеном представнику клуба информације и податке који су потребни ради обављања
законом и Статутом предвиђених послова и задатака,

13. учествује у тренажном процесу у клубу,
14. учествује на званичним такмичењима које организује клуб,
15. чува спортски и друштвени углед клуба,
16. извршава пуноважно донете одлуке органа клуба,
17. учествује у складу са својим могућностима у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и
задатака клуба,

18. врши и друге активности у складу са овим Статутом и осталим актима Скупштине и Извршног
одбора.

Члан 13.

Својство члана клуба престаје на следећи начин:

1. на писмени захтев члана;
2. одлуком Извршног одбора
Члан клуба одговара за своје обавезе према клубу (материјалне и финансијске) које су настале пре
престанка својства члана клуба и дужан је да их измири након губљења статуса члана клуба.

Овом приступницом изјављујем да прихватам сва права и обавезе које проистичу из
Статута КПА“Бела Црква“ и нормативних аката Клуба за Подводне Активности
Бела Црква.
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