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STATUT
Klubu Środowiskowego Judo Akademickiego Związku Sportowego Opole

Rozdział I
Nazwa, teren działania, charakter prawny
§ 1.
Klub Środowiskowy Judo Akademickiego Związku Sportowego Opole, zwany dalej „Klubem
Judo AZS Opole”, jest terenową jednostką organizacyjną AZS posiadającą osobowość prawną.
§ 2.
Klub działa na terenie Opola w środowisku akademickim, ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży akademickiej i szkolnej województwa opolskiego.
§ 3.
Siedzibą Klubu jest miasto Opole.
§ 4.
Klub działa w oparciu o Statut AZS oraz posiada własny zarejestrowany Statut.
§ 5.
Klub współtworzy Organizację Środowiskową AZS. Klub może być członkiem polskich
związków sportowych oraz innych organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym
profilu działania.
§ 6.
Dla realizacji celów statutowych Klub współdziała z Urzędem Miasta Opola, Urzędem
Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz Opolskim Urzędem Wojewódzkim.
§ 7.
1. Klub Judo AZS Opole używa godła, barw, flagi i znaków organizacyjnych Akademickiego
Związku Sportowego.
2. Klub używa pieczęci podłużnej z nazwą oraz adresem Klubu oraz pieczęci okrągłej z
godłem AZS w środku i nazwą na obwodzie o treści: Klub Judo AZS Opole.
Rozdział II
Cele i środki działania
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§ 8.
Celem Klubu jest:
1) prowadzenie działalności mającej na celu upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie
sprawności fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia społeczności Opolszczyzny,
2) rozwijanie sportu wyczynowego oraz osiąganie mistrzostwa sportowego swoich członków,
3) wychowanie członków zgodnie z tradycjami Akademickiego Związku Sportowego i
zasadami fair play na reprezentantów Rzeczypospolitej Polskiej na arenach sportowych
całego świata,
4) działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej,
5) działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
6) przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym narkomanii i alkoholizmowi zagrażającym
środowisku młodzieży uczącej się,
7) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
8) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
9) działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
10) promocja opolskiego środowiska akademickiego.
§ 9.
Klub realizuje swoje cele przez:
1) organizowanie życia sportowego oraz rekreacji dla dzieci, młodzieży uczącej się i
studiującej oraz innych zainteresowanych osób,
2) rozwijanie sportu wyczynowego,
3) organizowanie sekcji sportowych o zasięgu działania obejmującym region opolszczyzny,
4) uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą,
5) organizowanie obozów i zgrupowań szkoleniowych,
6) zapewnienie możliwie najlepszej kadry szkoleniowej, obiektów, urządzeń i sprzętu
sportowego,
7) współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, związkami sportowymi oraz
organizacjami społecznymi,
8) współpracę z opolskimi uczelniami, szkołami i przedszkolami,
9) utrzymywanie kontaktów sportowych i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i
poza jego granicami,
10)prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 10
Do prowadzenia bieżącej działalności Klub może zatrudniać pracowników.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11.
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Klubu dzielą się na :

2/4

Statut

a) zwyczajnych,
b) uczestników,
c) honorowych,
d) wspierających.
§ 12
1. Członkami zwyczajnymi mogą być : studenci i pracownicy opolskich uczelni, pełnoletni
uczniowie szkół oraz inne nie wymienione osoby przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie
pisemnej deklaracji, z uwzględnieniem art.3 ust.2 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”
2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych i niepełnoletni uczniowie
szkół ponadpodstawowych przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji, za
zgodą ustawowych opiekunów.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju sportu
akademickiego. Godność członka horowego nadaje Walne Zebranie Klubu. Członkowie
honorowi są zwolnieni od opłacania składek członkowskich.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością
AZS i przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 13.
1. Członkowie zwyczajni mają prawo :
a) wybierać i być wybranym do władz Klubu,
b) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i innych formach
działalności Klubu oraz korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu na zasadach określonych we
właściwych regulaminach,
c) zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności AZS i domagać się ich
rozpatrzenia,
d) nosić odznakę z godłem AZS.
2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych.
4. Członkowie wspierający mają prawo:
a) korzystania z obiektów i urządzeń Klubu, na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
b) zgłaszania postulatów w sprawach dotyczących sportu akademickiego i szkolnego.
§ 14
Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani :
1) chronić dobre imię AZS-u, Klubu, przestrzegać zasad fair play w sporcie oraz zachowywać
nienaganną postawę moralną i obywatelską,
2) przestrzegać Statutu i uchwał władz AZS-u, a także Statutu i uchwał władz Klubu,
3) uczestniczyć w zawodach, imprezach i obozach organizowanych przez Klub,
4) brać udział w innych pracach podejmowanych przez Klub, mając na względzie jego dobro,
5) systematycznie opłacać składki członkowskie.
§ 15
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Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku :
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu, po uregulowaniu
wszystkich zobowiązań,
2) skreślenia uchwałą Zarządu Klubu z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek
członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesięcy,
3) wykluczenie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego.
Rozdział IV
Władze Klubu
§ 16.
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