R E G U LAM I N

Klubu Twórców Górnośląskich K A R A S O L

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Klub Twórców Górnośląskich K A R A S O L zwany dalej Karasolem jest autorskim
pomysłem Gintera Pierończyka – klubem dobrowolnym i samorządnym.

2. Założycielami Karasola są Ginter Pierończyk i Aleksander Lubina
3. Karasol jest dobrowolnym, samorządnym klubem działającym zgodnie
z obowiązującym prawem.
§2
1. Karasol działa na obszarze Górnego Śląska oraz poza jego granicami.

2. Karasol nie ma stałej siedziby.
§3
1. Karasol samodzielnie określa swoje cele, formy działania, strukturę organizacyjną
oraz ustala akty wewnętrzne dotyczące jego funkcjonowania.

2. Karasol jest klubem apolitycznym, nie prowadzi działalności politycznej a swoją
działalność finansuje głównie z dobrowolnych datków.
§4
1. Karasol opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
§5
1. Karasol może być członkiem innych organizacji o podobnym charakterze
§6
1. Logo Karasola stanowi znaczek z widokiem rozpędzonej karuzeli.

2. Karasol używa swoich znaków klubowych, a w szczególności pieczęci, logo, barw i
odznak przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§7
1. Raz w miesiącu, za wyjątkiem lipca i sierpnia, Karasol organizować będzie spotkania
z udziałem zaproszonych gości.
2. Na spotkanie robocze każdy członek Karasola uprawniony jest do zapraszania swoich
gości, po uprzednim uzgodnieniu tego
z Ginterem Pierończykiem.
3. Raz na kwartał Karasol będzie organizował spotkanie otwarte
z udziałem publiczności.
4. Karasol będzie organizował różnego rodzaju konkursy, projekty, konferencje lub targi.
5. Spotkania te będą dokumentowane – zdjęcia, nagrania wideo oraz audio
i krótkimi sprawozdaniami.

6. Do realizacji swoich celów regulaminowych Karasol może współpracować z innymi
organizacjami.

7. Celem Karasola jest propagowanie i rozpowszechnianie szeroko pojętej kultury
śląskiej poprzez:
a. stworzenie wspólnej platformy do reklamowania
i upowszechniania rodzimej kultury śląskiej;

b. reprezentowanie swoich członków na różnego rodzaju imprezach zewnętrznych
np. na targach, sympozjach, pokazach itp.;

c. organizowanie grup tematycznych w celu nawiązania współpracy oraz wymiany
doświadczeń;

d. promowanie dzieł swoich członków wśród dzieci i młodzieży poprzez
organizowanie konkursów literackich, konkursów recytatorskich, spotkań z
autorami itp.;

e. tworzenie kącików literackich oraz wypożyczalni książek
w wytypowanych miejscach na terenie Górnego Śląska;

f. nawiązanie współpracy z Austrią, Czechami i Niemcami.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
1. Członkiem Karasola może być każdy twórca deklarujący współpracę
w zakresie wykonywania uchwalonych zadań
§9
1. Członkostwo w Karasolu nabywa się na mocy decyzji Gintera Pierończyka, po
uprzednim złożeniu odpowiedniej deklaracji.

2. Karasol może nadawać członkostwo honorowe.
3. Członkostwo honorowe przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla
rozwoju Karasola po uprzednim przegłosowaniu wniosku na spotkaniu otwartym.
§10
Członkostwo w Karsolu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia.
2. Śmierci.
§11
Prawa i obowiązki członków

1. Członek Karasola ma obowiązek:
a. uczestniczenia w realizacji wyznaczonych zadań;
b. przestrzegania regulaminu i uchwał władz Karasola.
2. Członek Karasola ma prawo:
a. Wybierać i odwoływać członków władz oraz Komisji Rewizyjnej;
b. Oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka oraz władz;
c. Być na bieżąco informowanym o wszystkich decyzjach i działaniach Karasola;
d. Brać udział w zebraniach;
e. Używać tytułu: Członek Karasola oraz jego logo zgodnie z własnymi potrzebami;
f. Chronić i pomnażać dorobek Karasola.

Rozdział IV
§12
Władzami Karasola są:

1. Zebranie otwarte Karasola.
2. Jednoosobowy Zarząd Karasola - Ginter Pierończyk.
§13
Kadencja władz trwa pięć lat.

Rozdział V
Reprezentowanie Karasola na zewnątrz
§14

1. Do reprezentowania Karasola na zewnątrz w sprawach dotyczących całości jego
działania upoważniony jest jedynie Ginter Pierończyk.

2. Do składania w imieniu Karasola oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań
i zawierania umów upoważnieni są:

a) Prezes.

Rozdział VI
Majątek Karasola
§15

1. Karasol nie posiada majątku.
Rozdział VII
Uwagi końcowe
§16
1. Wszelka aktywność Karasola dokumentowana jest na na stronie www.karasol.pl i
facebooku.

2. Korespondencja Karasola adresowana jest na adres: kontakt@karasol.pl
3. W przypadku przeobrażenia Karasola w stowarzyszenie statut zostanie opracowany
zgodnie z obowiązującymi zasadami.

