
Regulamin Wieluńskiego Forumowego Klubu Rowerowego www.wielun.biz 

§ 1 

Klub powstał oficjalnie w dniu 29.04.2012r. 

Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach Wieluńskiego Forum Dyskusyjnego www.wielun.biz, które również nie posiada osobowości prawnej. 

Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

Klub ma prawo używać własnego logotypu i Herbu Wielunia. 

Klub ma charakter społeczny i nie ma charakteru zarobkowego. 

§ 2 

Naszym celem jest promowanie turystyki rowerowej oraz sportu rowerowego jako sposobu na przyjemne spędzanie czasu i prowadzenie działalności wychowawczej, 

propagowanie aktywnych form wypoczynku i wspieranie inicjatyw proekologicznych, kształtowanie pozytywnego wizerunku Miasta i Gminy Wieluń. 

§ 3 

Klub ma na celu realizowanie swojego programu poprzez organizowanie wycieczek  i rajdów rowerowych, współpracując z Władzami Miasta i Gminy Wieluń oraz 

współpracując z organizacjami o podobnym profilu i działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 

§ 4 

Klubowicze , ich prawa i obowiązki : 

Klubowiczem może zostać każda osoba pełnoletnia po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. 

Oświadczenie o własnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki zaistniałe w ramach Forumowych Rajdów Rowerowych podpisuje każdy użytkownik włączający się 

do Klubu. 

Obowiązkiem członka jest przestrzeganie regulaminu i czynne uczestnictwo w programie oraz przestrzeganie sportowego trybu życia. Za czynne uczestnictwo uważa 

się wzięcie udziału w przynajmniej 10 rajdach w ciągu jednego sezonu. 

Każdy klubowicz ma obowiązek godnego reprezentowania swojego Miasta i Gminy Wieluń podczas rajdów rowerowych. 

Członkostwo w Klubie ustaje na własne życzenie Członka Klubu , lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. 

Decyzje o usunięciu podejmuje Administracja Forum. 

Członkowie mają prawo : 

Uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub,  tworzyć program działalności klubu, uzyskiwać informacje na temat działalności Klubu,   używać logotypu 

Klubu. 

§ 5 

Zarząd Klubu 

Zarząd klubu obejmuje jednego Administratora Forum oraz 2 osoby wybrane spośród klubowiczów. 

§ 6 

Obowiązki Zarządu 

Realizacja założeń klubu ustalonych przed sezonem. 

Reprezentowanie klubu na zewnątrz 

Zwoływanie spotkań klubu 

Przyjmowanie i skreślanie członków 

Spotkania Zarządu i klubowiczy odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej jak trzy razy w roku 

 

§ 7 

Klub podejmuje swoją działalność z dniem 29.04.2012r. 

http://www.wielun.biz/

