Uchwała Nr 51/2016/Z
Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 22 listopada 2016 r.

Na podstawie § 32 ust 6 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
postanawia się, co następuje:

1.

Zatwierdza się Regulamin Klubu Seniora Śl. ZPN w brzmieniu
stanowiącym załącznik do uchwały.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Śl. ZPN Henryk Kula

REGULAMIN
Klubu Seniora
Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Na podstawie § 32 Statutu Śl. ZPN postanawia się co następuje:
§1
Klub Seniora grupuje działaczy związku, jego wydziałów i komisji.
Do przyjęcia w poczet członków Klubu wymagana jest rekomendacja
przynajmniej jednego z jego członków. Nie dotyczy to członków
honorowych PZPN i Śl. ZPN, wyrażających wolę przynależności do
Klubu.
§2
Do praw członka Klubu należy:
1. uczestnictwo w bieżącej działalności Klubu oraz okresowych
spotkaniach koleżeńskich jego członków.
2. udział w Walnych Zebraniach Śl. ZPN, spotkaniach
jubileuszowych, noworocznych i imprezach sportowych
organizowanych przez Śl. ZPN - na podstawie przekazanego
zaproszenia.
§3
1. Władze Klubu Seniora stanowią:
- przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz
2. Przewodniczącego
Klubu
powołuje
Zarząd
Śl.
ZPN.
Wiceprzewodniczącego i sekretarza wybierają członkowie Klubu
na wniosek Przewodniczącego.
§4
Przewodniczący reprezentuje Klubu wobec władz Związku oraz może
być zapraszany na posiedzenia Zarządu Śl. ZPN.
§5
1. Zebrania Klubu odbywają się jeden raz na kwartał, zgodnie
z ustalonym terminarzem i akceptowaną tematyką spotkań.

2. Zebrania Klubu prowadzi jego przewodniczący.
3. W razie nieobecności przewodniczącego jego uprawnienia
wykonuje
wiceprzewodniczący lub wyznaczony przez niego
członek Klubu.
§6
Klub Seniora korzysta w swej działalności z pomocy Biura Śl. ZPN,
lokalu Związku, urządzeń technicznych oraz materiałów biurowych.
§7
Działalność Klubu Seniora prowadzona jest w oparciu o roczny
preliminarz finansowy.
§8
Do kompetencji Klubu Seniora należy:
1. Integracja działaczy Związku dla wykorzystania ich doświadczeń
w realizacji celów i zadań Śl. ZPN.
2. Propagowanie osiągnięć polskiego piłkarstwa i kultywowanie jego
najlepszych tradycji.
3. Prowadzenie dyskusji o istotnych problemach piłkarskich
z zaproszonymi przedstawicielami władz związku oraz innymi
osobami, działającymi w sporcie.
4. Formułowanie oraz zgłaszanie opinii i wniosków, w szczególności
dotyczących dokumentów o węzłowych zagadnieniach piłkarskich.
5. Wspieranie inicjatyw władz Śl. ZPN w zakresie prac edytorskich,
kronikarskich i archiwalnych.
6. Organizowanie dorocznych spotkań Członków Honorowych
Śl. ZPN i innych członków Klubu, przy współudziale Biura Śl.
ZPN.
7. Występowanie do władz Śl. ZPN z wnioskami o przyznanie
odznaczeń państwowych, wyróżnień i odznak związkowych oraz
tytułów członka honorowego Śl. ZPN.
8. Udzielanie – w ramach możliwości Klubu – pomocy jego
członkom poprzez: wsparcie finansowe, odwiedzanie w ciężkich
sytuacjach losowych oraz udział w różnego rodzaju
uroczystościach.

9. Prowadzenie ewidencji Członków Honorowych Śl. ZPN,
reprezentowanie ich wobec władz Związku, jak również
prowadzenie innej dokumentacji, dot. działalności Klubu.

§9
Regulamin Koła Seniora z dnia 20 listopada 2012 r. traci moc
wiążącą.
§ 10
Niniejszy regulamin zatwierdzony przez Zarząd Śl. ZPN w dniu
22.11.2016 r.

