Załącznik nr 1 do uchwały nr II/15/2017
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 26.04.2017 r.

Regulamin Klubu Seniora
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
w Poznaniu
§1
Klub Seniora, zwany dalej Klubem, działa na podstawie § 53 pkt 3 statutu Wlkp. ZPN.
§2
1. Przynależność do Klubu jest dobrowolna.
2. Członkiem Klubu może zostać przedstawiciel władz klubowych, pracownicy, trenerzy,
sędziowie , zawodnicy, którzy zakończyli czynną karierę i ukończyli 67 rok życia.
3. Pisemna prośba powinna być poparta rekomendacją Zarządu Wlkp. ZPN lub członka
Wlkp. ZPN.
4. Przynależność do Klubu potwierdzona zostaje wypełnieniem i podpisaniem deklaracji
członkowskiej, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
§3
1. Działalność Klubu nadzoruje Zarząd Wlkp. ZPN.
2. Prezydium Klubu stanowią: przewodniczący, wybierany przez Zarząd Wlkp. ZPN na
wniosek Prezesa Zarządu Wlkp. ZPN oraz wiceprzewodniczący, sekretarz oraz dwaj
członkowie, wybierani spośród członków Klubu
3. Kadencja Prezydium Klubu jest równa kadencji Zarządu Wlkp. ZPN.
4. Przy zmianach w Prezydium Klubu zastosowanie maja zasady obowiązujące przy
jego powołaniu.
§4
1. Pracami klubu kieruje przewodniczący Klubu lub osoba przez niego upoważniona, do
którego kompetencji należy: ustalanie terminu i miejsca posiedzeń Klubu i prezydium,
ustalanie proponowanego porządku obrad i współdziałanie w tym zakresie z
Dyrektorem Biura Wlkp. ZPN.
2. Posiedzenia Klubu odbywają się co najmniej raz w roku, zaś posiedzenia prezydium
w zależności od potrzeb.
3. Przewodniczący Klubu odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji członków oraz
przedkładanie Zarządowi Wlkp. ZPN sprawozdań z działalności Klubu.
§5
Do praw członka Klubu należy:
1. Uczestnictwo w bieżącej działalności Klubu oraz w jego okresowych spotkaniach
2. Udział w spotkaniach i imprezach sportowych organizowanych przez Wlkp. ZPN.
§6
Do zakresu działalności Klubu należy:
1. integracja działaczy Wlkp. ZPN i wykorzystanie ich doświadczenia dla realizacji celów
Wlkp. ZPN
2. propagowanie osiągnięć polskiej i wielkopolskiej piłki nożnej oraz kultywowanie jego
najlepszych tradycji
3. formułowanie oraz zgłaszanie Zarządowi Wlkp. ZPN opinii i wniosków, dotyczących
zagadnień piłkarskich

4. wspieranie inicjatyw PZPN i Wlkp. ZPN w zakresie prac edytorskich, kronikarskich i
archiwalnych
5. występowanie, do Komisji Odznaczeń z wnioskami, o przyznanie członkom Klubu
odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych
6. współpraca z wydziałami i komisjami Wlkp. ZPN
7. przygotowywanie preliminarza finansowego działania Klubu’
§7
Obsługę administracyjną Klubu zabezpiecza Dyrektor Biura Wlkp. ZPN.
§8
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Wlkp. ZPN w dniu 4 października
2012 roku i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

