STATUT
Łódzkiego Klubu Campingu i Caravaningu
Rozdział I - Postanowienia ogólne.
§ 1. Stowarzyszenie Łódzki Klub Campingu i Caravaningu, w skrócie ŁKCC, jest zrzeszeniem
dobrowolnym, samorządnym, trwałym, o celach niezarobkowych, opierającym swoją
działalność na pracy społecznej członków.
§ 2. Nadzór nad działalnością ŁKCC sprawuje organ administracji państwowej określony ustawą
z 7.04.1989r.
§ 3. Terenem działania ŁKCC jest obszar Polski, a siedzibą jest Oddział Łódzki PTTK przy
ul.Wigury 12a, który zabezpiecza pomieszczenia na zebrania członków klubu i jego władz.
§ 4. ŁKCC posiada osobowość prawną.
§ 5. ŁKCC bez ograniczeń zrzesza osoby fizyczne uprawiające turystykę campingową i
caravaningową oraz osoby prawne w charakterze członków wspierających.
§ 6. ŁKCC i jego członkowie mogą być zrzeszeni w krajowych i międzynarodowych
stowarzyszeniach o podobnym profilu działania.
§ 7. ŁKCC posiada prawo używania odznaki klubowej oraz pieczęci, których wzory określa
Zarząd ŁKCC.
§ 8. ŁKCC może powoływać terenowe jednostki organizacyjne.
Rozdział II - Cele i sposoby działania.
§ 9. Celem ŁKCC jest rozwój kultury fizycznej oraz uprawianie i rozwijanie różnych form
turystyki campigowo-caravaningowej, a to poprzez:
1. Zrzeszenie osób fizycznych zainteresowanych turystyką campingowo-caravaningową
oraz osób prawnych deklarujących różne formy pomocy materialnej.
2. Propagowanie idei campingu i caravaningu.
3. Kształtowanie kultury turystycznej i wiedzy o ochronie przyrody i zabytkach kultury.
4. Reprezentowanie łódzkiego i polskiego ruchu campingu i caravaningu w kraju i za
granicą.
§ 10. ŁKCC realizuje swoje cele przez:
1. Współdziałanie z terenowymi organami administracji państwowej, organizacjami
gospodarczymi i społecznymi w rozwijaniu bazy materialnej oraz turystycznego ruchu
campingu i caravaningu.
2. Współdziałanie z Zarządem Wojewódzkim PTTK w zakresie obsługi ruchu turystycznego
krajowego i zagranicznego, usług związanych z działalnością gospodarczą na rzecz
realizacji celów statutowych.
3. Organizowanie imprez turystycznych krajowych i zagranicznych, szczególnie w
dziedzinie campingu i caravaningu.

4. Udział w krajowych i międzynarodowych imprezach, zlotach i innych spotkaniach
związanych z campingiem i caravaningiem w kraju i za granicą.
5. Organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego swoim członkom i ich rodzinom.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz realizacji celów statutowych.
7. Współpraca z innymi klubami w kraju i za granicą o podobnym profilu działania.
8. Organizowanie terenowych jednostek realizujących cele statutowe.
9. Podejmowanie innych przedsięwzięć i czynności, jakie okażą się niezbędne i celowe dla
tej dziedziny turystyki.
Rozdział III - Członkowie ŁKCC, ich prawa i obowiązki.
§ 11. Członkiem ŁKCC może być każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która wypełni deklarację
członkowską, wpłaci wpisowe, opłaci składki, przestrzega postanowień statutu i uprawia
turystykę campingowa lub caravaningową.
§ 12. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która popiera działalność ŁKCC,
zadeklaruje świadczenia materialne i zostanie przyjęta przez władze ŁKCC.
Zarząd Klubu ma prawo powoływania członków honorowych Klubu, którzy w sposób
wybitny zasłużyli się dla jego działalności.
§ 13. Członek ŁKCC ma prawo:
1. Uczestniczyć w zebraniach klubu.
2. Wybierać i być wybieranym do władz klubu.
3. Uczestniczyć w imprezach krajowych i zagranicznych organizowanych i
rekomendowanych przez klub.
4. Występować z wnioskami dotyczącymi działalności klubu i/lub jego członków.
5. Reprezentować klub w organizacjach o zbliżonym profilu działania.
6. Należeć do innych współdziałających stowarzyszeń.
7. Korzystać ze środków finansowych klubu w ramach uchwał władz klubu.
8. Używać odznaki klubu.
§ 14. Członek ŁKCC zobowiązany jest:
1. Czynnie uczestniczyć w działalności klubu.
2. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz klubu.
3. Przestrzegać zasad koleżeństwa i wzajemnej pomocy.
4. Chronić i pomnażać majątek klubu.
5. Regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 15. Członek wspierający ŁKCC:
1. Ma prawo brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu ŁKCC, zgłaszać
wnioski, używać odznakę klubu.
2. Zobowiązany jest realizować zadeklarowane świadczenia materialne na rzecz klubu.
§ 16. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, natomiast zwolniony
jest z obowiązku opłacania składek klubowych oraz wpisowego na zloty organizowane
przez ŁKCC.

§ 17. Członkostwo w ŁKCC ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
2. Nie płacenia składek przez okres jednego roku.
3. Skreślenia z listy członków w wyniku uchwały władz klubu podjętej na skutek
nieprzestrzegania obowiązków członka klubu.
4. Rozwiązania klubu.
§ 18. Za aktywną pracę na rzecz ŁKCC członek może być wyróżniony lub nagrodzony.
ŁKCC ma prawo występować do władz o przyznanie swoim członkom odznaczeń
resortowych i państwowych zgodnie z przepisami i kryteriami określonymi dla tych
odznaczeń.
§ 19. W przypadku naruszenia postanowień klubu lub zasad współżycia klubowego można
udzielić członkowi kary upomnienia lub nagany do skreślenia z listy członków klubu
włącznie.
§ 20. Uchwały o nagrodach i karach podejmują władze klubu.
§ 21. Od uchwał wymienionych w paragrafie § 18 i § 19 przysługuje prawo odwołania do
Zarządu a w dalszej kolejności do Walnego Zebrania.
Rozdział IV - Władze ŁKCC
§ 22. Władzami ŁKCC są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd Klubu
3. Komisja Rewizyjna
§ 23. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata
§ 24. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy +
jeden uprawnionych do głosowania członków ŁKCC. W przypadku równej ilości głosów
decyduje głos przewodniczącego zebrania.
§ 25. W przypadku ustąpienia członka władz ŁKCC przysługuje prawo kooptacji. Liczba
członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ilości członków
pochodzących z wyboru.
§ 26. Władze ŁKCC pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na następujących zasadach:
1. Nie ogranicza się liczby kandydatów.
2. Głosuje się na poszczególnych kandydatów.
3. Głosowanie może być jawne i tajne zależnie od woli wyborców.
4. Wybranym do władz ŁKCC może być tylko członek obecny na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo-Wyborczym, który wyrazi osobiście zgodę na kandydowanie Komisji
Wyborczej.
§ 27. WALNE ZEBRANIE ŁKCC - Walne Zebranie członków ŁKCC jest najwyższą władzą
ŁKCC.

§ 28. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd ŁKCC minimum jeden raz w roku.
§ 29. W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem decydującym wszyscy członkowie ŁKCC oraz z
głosem doradczym członkowie wspierający przedstawiciele jednostek współdziałających i
organu nadzorującego.
§ 30. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalenie Statutu i jego zmian.
2. Uchwalenie programów i kierunków działań klubu.
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie
absolutorium.
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Określanie ogólnych zasad gospodarki finansowej i majątkowej, ustalanie wysokości
wpisowego i składek członkowskich.
6. Podejmowanie decyzji o prowadzeniu przez Klub działalności gospodarczej na realizację
celów statutowych.
7. Decydowanie o rozwiązaniu klubu i przeznaczeniu jego majątku.
8. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków klubu.
§ 31. Na mocy uchwały Zarządu ŁKCC, Komisji Rewizyjnej lub na inny pisemny wniosek co
najmniej 1/3 liczby członków klubu, Zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego
Walnego Zebrania w ciągu jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały lub złożenia
wniosku przez członków ŁKCC.
§ 32. ZARZĄD ŁKCC – Zarząd jest najwyższą władzą ŁKCC w okresie między Walnymi
Zebraniami.
§ 33. Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością klubu
2. Reprezentowanie klubu na zewnątrz.
3. Zarządzanie majątkiem i funduszami klubu.
4. Uchwalanie budżetu i zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu klubu
5. Zwoływanie Walnego Zebrania i ustalanie porządku obrad.
6. Przyjmowanie i skreślanie członków klubu.
7. Wnioskowanie do wyróżnień i różnego rodzaju odznaczeń.
8. Rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych w obrębie działania ŁKCC pomiędzy
jego członkami, wykroczeniom przeciwko statutowi klubu, uchwałom i postanowieniom
Zarządu
§ 34. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
§ 35. Zarząd konstytuuje się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników wyborów przez Komisję
Wyborczą, w przerwie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
§ 36. Zarząd wybiera spośród siebie, za jego zgodą, zwykłą większością głosów Prezesa klubu,
który proponuje pozostałym wybranym członkom Zarządu następujące funkcje:
- wiceprezesa ds. organizacyjnych
- wiceprezesa ds. finansowo – księgowych
- sekretarza
- skarbnika

§ 37. Zakres czynności i ich podział wnioskuje Prezes ŁKCC, a zatwierdza do realizacji Zarząd.
§ 38. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie mniej jednak jak 4 razy w roku.
§ 39. Zarząd powoływać może komisje merytoryczne, których przewodnictwo obejmują
członkowie Zarządu i skupiają wokół siebie zainteresowane grono członków klubu, będące
ogniwem pomocniczym w działalności Zarządu.
§ 40. KOMISJA REWIZYJNA ŁKCC - Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera
spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i członka.
§ 41. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności Zarządu w tym gospodarki finansowej i majątkowej.
2. Określenie terminu i sposobów usunięcia usterek stwierdzonych w czasie kontroli.
3. Jako wskazane uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności.
5. Zgłaszanie wniosku o udzielanie Zarządowi absolutorium.
§ 42. W razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem ŁKCC nieprawidłowości ze statutem,
przepisami prawa jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku ŁKCC, Komisja
Rewizyjna niezwłocznie powiadamia Zarząd ŁKCC oraz organ nadzorujący.
§ 43. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej po każdym półroczu.
§ 44. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
§ 45. Fundusze ŁKCC pochodzą z:
1. Wpisowego i składek członkowskich.
2. Wpływów uzyskanych przez klub z organizacji imprez i z innej działalności statutowej.
3. Darowizn, zapisów, subwencji.
4. Dochodów z majątku ŁKCC.
§ 46. Dla ważności oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych ŁKCC oraz
udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i co najmniej dwa podpisy
spośród uprawnionych członków Zarządu tj. prezesa, wiceprezesów i skarbnika, przy czym
jeden z podpisów musi być złożony przez prezesa lub wiceprezesa.
§ 47. Rozwiązanie ŁKCC wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością co najmniej
2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków ŁKCC.
§ 48. W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu ŁKCC, Walne Zebranie powołuje Komisję
Likwidacyjną, która zgodnie z zaleceniami przeprowadzi likwidację i zadecyduje o
przeznaczeniu majątku ŁKCC.
§ 49. W przypadku rozwiązania ŁKCC przez Sąd, zarządza on jego likwidację wyznaczając
likwidatora oraz w razie braku postanowienia Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku
ŁKCC orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.

