
                                      

                       STATUT A&A GOLF CLUB 

                  zgodnie z zapisami Statutu Fundacji Arkadia Sztuka i Golf par 3 pkt 4   

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1.  

A&A Golf Club  zwany dalej " Klubem "  , jest klubem mającym na celu rozwijanie i 
propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających współzawodnictwu sportowemu i 
rozwojowi golfa, upowszechnianie golfa, a takŜe wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób 
fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania a organem 
prowadzącym dla A&A Golf Club jest Fundacja Arkadia Sztuka i Golf wpisana jako członek 
zwyczajny w Polskim Związku Golfa. 

§ 2.  

Siedzibą Klubu  jest  klub golfa w Łodzi przy ul. Wersalskiej 47/75 oraz w Pabianicach 
przy ul. Grota Roweckiego 8A. 

§ 3.  

Klub  moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 
działania.  

§ 4.  

Klub  swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego 
realizowania swych celów Klub  moŜe prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej.  

§ 5.  

Czas trwania Klubu  nie jest ograniczony.  

 

 



§ 6.  

Klub  realizuje cele poprzez:  

1.  wszechstronne propagowanie golfa,  

2.  organizowanie zawodów golfowych,  

3.  współpracę i wzajemną pomoc członków Klubu ;  

4.  współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany  
doświadczeń w dziedzinie uprawiania golfa,  

5.   doradztwo i pomoc oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych 
działalnością Klubu ;  

6.   inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji;  

7.   prowadzenie działalności integrującej członków Klubu  poprzez aktywność   
kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 

8.   prowadzenie nauki gry w golfa 

                                                                  § 7. 

Klub , celem realizacji swych celów moŜe powołać inne organizacje w granicach prawem 
dopuszczonych.  

§ 8.  

Realizując powyŜsze cele Klub  opiera się na społecznej pracy członków. MoŜe jednak 
zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.  

 § 9.  

Członkiem zwyczajnym Klubu moŜe być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
cudzoziemiec, takŜe nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, który:  

1.       złoŜy deklarację członkowską;  

2.       opłaci wpisowe w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu ;  

3.       zobowiąŜe się do przestrzegania postanowień niniejszego statutu;  

4.       przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej dwóch członków Klubu ;  

 

 



§ 10.  

1.       Członkiem wspierającym Klubu moŜe zostać:  

a.   osoba prawna (członkostwo firmowe);  

b.   rodzina, (członkostwo rodzinne) składająca się z dwojga dorosłych osób 
(rodziców) oraz niepełnoletnich dzieci;  

c.   osoba fizyczna niepełnoletnia – za zgodą przedstawiciela ustawowego.  

 

2.       Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym 
wymienionych w § 13 ust. 2 pkt. 2-7 oraz mają obowiązki określone w § 13 pkt. 1. W 
przypadku członkostwa rodzinnego, rodzice korzystają z wszelkich praw oraz 
posiadają wszelkie obowiązki jakie niniejszy statut wiąŜe z członkostwem zwykłym.  

                                                                 § 11.  

Członkostwo Klubu  nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Prezesa A&A Golf Club. 

§ 12.  

I.       Członkowie Klubu  zobowiązani są:  

1.       swoja postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Klubu ,  

2.       dbać o jego dobre imię,  

3.       zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół uprawnia golfa,  

4.       popierać i czynnie realizować cele Klubu ;  

5.       przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu;  

6.       regularnie opłacać składki.  

II.       Członek Klubu  ma prawo brać udział w Ŝyciu Klubu , w szczególności:  

1.       przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze;  

2.       wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Klubu ;  

3.       korzystać z lokali Klubu ;  

4.       posiadać legitymację i nosić odznaki Klubu ;  

5.       korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki w swojej działalności;  

6.       korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Klub  stawia do 

dyspozycji członków;  

7.       korzystać z innych moŜliwości, jakie stwarza swoim członkom Klubu .   



§ 14. 

Skreślenie z listy członków Klubu następuje poprzez:  

1.       rezygnację pisemną złoŜoną na ręce Prezesa,  

2.       wykluczenie przez Prezesa:  

a.       za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Klubu ;  

b.       za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Klubu ;  

c.        za zaleganie z opłatą składki członkowskiej ponad trzy miesiące;  

d.       na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Klubu  z przyczyn 

określonych w lit. a i b;  

e.       z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu 

3.       śmierć członka.  

§ 15.  

Decyzja Prezesa w przedmiocie wykluczenia członków jest ostateczna. 

  
 

 
 
 
 

  


