Załącznik 3
do protokołu 02/07/2017 z Zebrania Członków z dnia 20 lipca 2017

Regulamin wewnętrzny
stowarzyszenia zwykłego pod nazwą:

„Warszawska Akademia Tai Chi i Lok Hup”
1. Członkowie Stowarzyszenia za sprawowane funkcje i wykonywane prace na rzecz
Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia.
2. Przebieg Zebrania Członków reguluje Regulamin Zebrania Członków.
3. Uchwały o wykluczeniu członków za działania na szkodę Stowarzyszenia podejmuje
Zebranie Członków, zgodnie z Regulaminem Wykluczenia.
4. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Zebrania Członków. Jeśli Zebranie Członków
postanowi, że Zarząd będzie liczył więcej niż trzy osoby (Prezes, Zastępca Prezesa,
Skarbnik), określenie pozostałych funkcji leży w kompetencji Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia,
Stowarzyszenia, należy także:
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a) określanie wysokości składki okolicznościowej,
b) zatwierdzanie grafików zajęć.
6. Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Instruktorów.
7. Radę Instruktorów tworzą instruktorzy,
Przewodniczącego Rady Instruktorów.
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8. Do kompetencji Rady Instruktorów należy:
a)
b)
c)
d)

dbałość o prawidłowe prowadzenie zajęć,
opracowanie metodyki nauczania,
powoływanie lub odwoływanie Instruktorów,
opracowywanie projektów grafików zajęć i przekazywanie ich do zatwierdzenia
Zarządowi Stowarzyszenia.

9. Uchwały Rady Instruktorów zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem
powoływania i odwoływania Instruktorów do których to decyzji potrzeba jest 2/3 głosów.
10. Wszelkie informacje o Stowarzyszeniu są dostępne na stronie Internetowej
Stowarzyszenia oraz są przekazywane przez Instruktorów podczas zajęć,
a w przypadkach wymienionych w odrębnych regulaminach są wysyłane listownie
pocztą.
11. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze. Majątek ten może być
przeznaczony wyłącznie do realizacji celów regulaminowych.
12. Środki finansowe na realizację celów regulaminowych Stowarzyszenie uzyskuje ze
składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku
Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
13. Wysokość składek członkowskich i terminy ich wpłat określa Regulamin płacenia składek
członkowskich.
14. Z dniem przyjęcia niniejszego Regulaminu tracą moc zapisy Regulaminu Wewnętrznego
uchwalonego w dniu 30.11.2015 r.

Zebranie Członków „Warszawskiej Akademii Tai Chi i Lok Hup” z dn. 20 lipca 2017 r.

