REGULAMIN
działalności sekcji specjalistycznych
Aeroklubu Zagłębia Miedziowego
§1
Postanowienia ogólne
Zgodnie ze statutem Aeroklubu Polskiego § 38.1 ustala się co następuje:
1. Do powołania sekcji specjalistycznej Aeroklubu Zagłębia Miedziowego, zwanej dalej Sekcją, wymaga
się przynależności do niej co najmniej 5 członków zwyczajnych Aeroklubu Zagłębia Miedziowego.
2. Sekcja powoływana jest przez Zarząd Aeroklubu Zagłębia Miedziowego, zwany dalej Zarządem
AZM, na podstawie wniosku co najmniej 5 członków zwyczajnych Aeroklubu Zagłębia Miedziowego,
zwanego dalej AZM.
3. Zarząd może rozwiązać Sekcję z powodu niespełniania przez nią wymagań formalno – statutowych.
4. Zarząd uchwala regulamin i zmiany w regulaminie Sekcji, nadzoruje i koordynuje jej działalność
§2
Prawa i obowiązki członków Sekcji
1. Członkami Sekcji mogą być członkowie zwyczajni i wspierający AZM oraz kandydaci na członków
zwyczajnych AZM, zwani dalej członkami sekcji.
2. Członek Sekcji ma obowiązek znać na bieżąco prawo i przepisy lotnicze obowiązujące w lotnictwie
sportowym i ściśle ich przestrzegać.
3. Członek sekcji jest zobowiązany do pracy społecznej w AZM w zakresie ustalonym przez Zarząd AZM
oraz Zarząd Sekcji.
4. Członek Sekcji zobowiązany jest do regularnego opłacania składek członkowskich.
5. Członkowie Sekcji podczas zebrań mają prawo zgłaszać poprawki do regulaminu, które po zaakceptowaniu ich w trybie głosowania na zebraniu Sekcji są przedstawiane przez Przewodniczącego Sekcji
do akceptacji przez Zarząd AZM na najbliższym jego zebraniu.
§3
Zarząd Sekcji
1. Sekcja specjalistyczna musi posiadać Zarząd Sekcji składający się z co najmniej Przewodniczącego
Sekcji.
2. Zarząd Sekcji specjalistycznej wybierany jest przez członków danej Sekcji w wyborach tajnych.
3. Liczba członków Zarządu Sekcji oraz powierzane funkcje ustalane są przez członków Sekcji w trybie
głosowania.
4. Kandydatami do Zarządu Sekcji mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni AZM, należący do Sekcji.
5. Członkowie zwyczajni AZM, będący członkami kilku Sekcji mogą być wybierani do Zarządu każdej
Sekcji, której są członkami z zastrzeżeniem, że nie mogą oni pełnić funkcji Przewodniczącego w więcej niż jednej Sekcji.
6. W głosowaniu nad wyborem Zarządu Sekcji udział brać mogą wyłącznie członkowie zwyczajni AZM,
należący do Sekcji.
7. Okres kadencji Zarządu Sekcji trwa 4 lata.
8. Okres kadencji Zarządu Sekcji rozpoczyna i kończy się tak jak kadencja Zarządu AZM. Oznacza to, że
w dniu Walnego Zgromadzenia Wyborczego Członków AZM musi odbyć się zebranie członków Sekcji
mające na celu wybór Zarządu Sekcji.
9. W przypadku gdyby w dniu wyboru Zarządu AZM, nie udało się wybrać Zarządu Sekcji, nowo powołany Zarząd AZM w terminie najpóźniej 45 dni zwołuje zebranie członków Sekcji w celu wybrania
Zarządu Sekcji.
10. W przypadku niewyłonienia Zarządu Sekcji Zarząd AZM może rozwiązać Sekcję.
11. Zarząd Sekcji jest organem koordynującym i organizującym działalność Sekcji oraz pełniącym rolę
doradczą dla Zarządu AZM w sprawach dotyczących problemów sportowych, wyszkoleniowych, organizacyjnych i technicznych.
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12. Do podstawowych zadań zarządu sekcji należy:
a. Organizowanie działalności sekcji.
b. Gospodarowanie środkami finansowymi zgromadzonymi przez sekcję.
c. Gospodarowanie sprzętem przekazanym sekcji specjalistycznej w użytkowanie oraz zakupionym ze środków finansowych zgromadzonych przez sekcję.
d. Współdziałanie z Zarządem AZM w organizacji szkolenia i treningu lotniczego.
e. Organizowanie klubowych zawodów sportowych.
f. Opiniowanie rocznych planów szkolenia i treningu.
g. Przydział sprzętu dla zawodników na pisemny ich wniosek złożony w sekretariacie AZM nie
później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia udziału w zawodach.
h. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd AZM.
13. W sprawach dotyczących zagadnień ogólno-organizacyjnych sportu lotniczego Zarząd Sekcji może
kierować wnioski do Komisji Specjalnościowej Aeroklubu Polskiego.
14. Zarząd Sekcji może powołać Głównego Komisarza Sportowego Sekcji. Funkcję Komisarza może pełnić członek Zarządu Sekcji. Zadaniem Komisarza jest prowadzenie dokumentacji zgodne z Kodeksem
Sportowym FAI i innych regulaminów sportowych oraz dokumentowanie działalności wyczynowej
Sekcji.
15. Zebrania Zarządu Sekcji odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
O terminie i miejscu zebrania Zarządu Sekcji Przewodniczący Sekcji jest zobowiązany powiadomić
Sekretarza Zarządu AZM z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
16. W zebraniach Zarządu Sekcji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu AZM oraz Dyrektor i Kierownik
Szkolenia (z głosem doradczym, jeśli nie jest członkiem AZM i członkiem Zarządu Sekcji).
§4
Ogólne zebranie członków Sekcji
1. Ogólne zebrania Sekcji odbywają się co najmniej dwa razy do roku i są zwoływane z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem za pomocą elektronicznych środków komunikacji, bez wymogu potwierdzenia odbioru (e-mail, sms, ogłoszenie na stronie internetowej AZM i na tablicy ogłoszeń w wyszkoleniu AZM) w następujących okresach:
a. Przed rozpoczęciem sezonu lotnego (po Konferencji Lotno-Technicznej).
b. Po zakończeniu sezonu lotnego a przed rozpoczęciem okresu szkolenia teoretycznego.
2. Ogólne zebrania sekcji zwoływane przez Zarząd Sekcji. Mogą jednak być zwoływane również na polecenie Zarządu Aeroklubu Polskiego, Zarządu AZM lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 liczby
członków Sekcji.
3. Podstawowym zadaniem ogólnego zebrania Sekcji zwoływanego przed rozpoczęciem sezonu lotnego
jest ocena okresu szkolenia teoretycznego i przebiegu KWT oraz omówienie spraw organizacyjnych
i finansowych dotyczących bieżącego sezonu lotnego, organizacji zawodów, obozów szkoleniowych i
innych.
4. Ogólne zebranie zwoływane w okresie jesiennym ma na celu podsumowanie sezonu lotnego, omówienie spraw organizacyjnych dotyczących jesienno-zimowych obozów treningowych oraz organizację życia klubowego Sekcji.
§5
Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy regulamin obowiązuje członków wszystkich sekcji specjalistycznych AZM.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z datą jego uchwalenia i jest dostępny w formie pisemnej w sekretariacie AZM, wyszkoleniu AZM oraz na oficjalnej stronie internetowej AZM.
3. Każdy członek Sekcji jest znać regulamin i go przestrzegać.
Niniejszy regulamin przyjęto uchwałą na zebraniu Zarządu AZM w dniu 22 marca 2012 roku.
Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Zarząd AZM.
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